รายชื่อชุดข้อมูลของ สมอ. แยกตามหมวด
ลำดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

รายชื่อชุดข้อมูล

รายชื่อมาตรฐาน (มอก.,
มผช., มตช., มอก. เอส)
การอนุญาต มอก.
(แสดง ทำ นำเข้า นำเข้า
เฉพาะครั้ง)
การรับรองมาตรฐาน
มผช.
การรับรองระบบ (Lab,
IB, CB) (สก.)
การรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส (มอก.
เอส)
ข้อมูลการขึ้นทะเบียน
Lab, IB มาตรฐาน มอก.
(กอ.)
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่าง
การตรวจติดตาม (กต.13)
การแจ้งนำเข้าผลิตภัณฑ์
ที่กำหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน (TISINSW)
ใบขนสินค้าขาเข้าของ
ผลิตภัณฑ์สินค้าที่
กำหนดให้ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน (eTracking)
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(QR-Code)
การแจ้งการผลิตตาม
เงื่อนไขใบอนุญาต มอก.

หมวดการ
จัดเก็บข้อมูล
และทำลาย
ข้อมูล
✓
✓
✓

หมวดการ
ประมวลผล
และการใช้
ข้อมูล
✓

หมวดการ
แลกเปลี่ยน
และการ
เชื่อมโยงข้อมูล
✓

หมวดการ
เปิดเผยข้อมูล

✓
✓
(ตามเงื่อนไขที่ (ตามเงื่อนไขที่
กำหนด)
กำหนด)
✓
✓

✓
(ตามเงื่อนไขที่
กำหนด)
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓







✓

✓

✓



✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ลำดับ

13
14

รายชื่อชุดข้อมูล

การแจ้งตาม ม.20 ตรี
และ ม.21 ตรี
รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
ระบบงาน (สก.)

หมวดการ
จัดเก็บข้อมูล
และทำลาย
ข้อมูล
✓

หมวดการ
ประมวลผล
และการใช้
ข้อมูล
✓

หมวดการ
แลกเปลี่ยน
และการ
เชื่อมโยงข้อมูล


หมวดการ
เปิดเผยข้อมูล

✓

✓

✓

✓
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บัญชีรายชื่อชุดข้อมูล (Data Catalog) ของ สมอ.

1.1 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)

รายการชุดข้อมูล
รหัสชุดข้อมูล
TISI_001

ชื่อชุดข้อมูล
รายชื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.2 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)

TISI_002

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)

1.3 มาตรฐานการ
ตรวจสอบและรับรอง
แห่งชาติ (มตช.)

TISI_003

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบ
และรับรองแห่งชาติ (มตช.)

1.4 มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส
(มอก.เอส)

TISI_004

รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม
เอส (มอก.เอส)

1.5 ผู้ได้รับการรับรอง TISI_005
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(มอก.)

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

1.6 ผู้ได้รับการรับรอง TISI_006
มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชน (มผช.)
1.7 การนำเข้าสินค้า TISI_007
ตามมาตรฐานบังคับ

รายชื่อผู้ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
(มผช.)
การนำเข้าสินค้าตามมาตรฐาน
บังคับ
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คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทลั (Metadata) ของ สมอ.
เลขที่เมทาดาตา
ชื่อข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
กลุ่มชุดข้อมูล
คำสำคัญ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียด

TISI_001
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มอก. มาตรฐานอุตสาหกรรม
สาธารณะ
"มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม" (Thai Industrial Standard) หรือ มอก.
หมายถึงข้อกำหนดทางวิชาการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพใน
ระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดโดยจัดทำออกมาเป็นเอกสารและ
จัดพิมพ์เป็นเล่ม ภายใน มอก. แต่ละเล่มประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น เกณฑ์ทางเทคนิค คุณสมบัติทสี่ ำคัญ ประสิทธิภาพ
ของการนำไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุที่นำมาผลิต และวิธีการทดสอบ เป็นต้น
ปัจจุบันสินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ). กำหนดเป็น
มาตรฐาน ครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายๆ ประเภท ได้แก่
ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งทอ วัสดุกอ่ สร้าง เป็นต้น มอก.
มีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในหลายด้านด้วยกัน ดังนี้ 1. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต ช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการทำงาน
ซ้ำซ้อน ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคณ
ุ ภาพสม่ำเสมอ ทำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมี
ราคาถูกลง เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่
มีการกำหนดให้สินค้านั้น ๆ ต้องได้รับ มอก. 2. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ช่วยใน
การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ สร้างความปลอดภัยในการนำไปใช้ ในกรณีที่
ชำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทน
กันได้ วิธีการบำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งทีซ่ ื้อ ได้
สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน
3. ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน ช่วยเป็นสื่อกลางเป็น
บรรทัดฐานทางการค้า ทำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน
ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ทำให้
มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับ
ผู้ประกอบการไทย ป้องกันสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ
หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่กำหนดขึน้ เพื่อระบุลำดับที่ของการออก
มาตรฐานและปีที่สมอ.ประกาศ เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุอยู่บนตัวสินค้า
เครื่องหมายมาตรฐานทัว่ ไป ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคซึ่งผู้ผลิต
สามารถยื่นขอการรับรองด้วยความสมัครใจเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้
เป็นไปตามเกณฑ์กำหนดมาตรฐาน
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เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ที่กฎหมาย
กำหนดให้ผู้ผลิตต้องทำตามมาตรฐาน และต้องแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ
วันทีส่ ร้าง metadata
วันทีป่ รับปรุง metadata
ประเภทชุดข้อมูล
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์ผู้ติดต่อ
วัตถุประสงค์

28 สิงหาคม 2564
28 มีนาคม 2565
ข้อมูลระเบียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
somlak@tisi.mail.go.th
• เพื่อการให้บริการประชาชน
• พันธกิจหน่วยงาน

หน่วยความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล (ความถีน่ ้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพื้นที่
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล

เดือน

หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สัญญาอนุญาต
หน่วยย่อยที่สุดของการ
จัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้

ข้อมูลสาธารณะ

1
ประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• CSV
• XLS

Creative Commons Attributions
บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
http://appdb.tisi.go.th/tis_dev/p3_tis/p3tis.php
ไทย
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เลขที่เมทาดาตา
ชื่อข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
กลุ่มชุดข้อมูล
คำสำคัญ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียด

ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ
วันที่สร้าง metadata
วันที่ปรับปรุง metadata
ประเภทชุดข้อมูล
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์ผู้ติดต่อ
วัตถุประสงค์
หน่วยความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล (ความถีน่ ้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพื้นที่
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล

TISI_002
รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มผช. ผลิตภัณฑ์ชุมชน
สาธารณะ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) คือ ข้อกําหนดด้านคุณภาพที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่ยอมรับ และสร้าง ความมั่นใจให้บั
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อ
ยกระดับ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และ
สอดคล้องกับนโยบาย OTOP
ประโยชน์ที่ไดร้บจาก มผช. คือ 1. ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน มีความเข้าใจ และมี
ความรู้ในการผลิตสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพ 2. สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3.
สินค้าเป็นที่น่าเชื่อถือ และเป็นที่ต้องการของตลาด 4. สามารถนําผลิตภัณฑ์
เข้าคัดสรร OTOP Product Champion (ระดับดาว) 5. ได้รับการสนับสนุน
เพื่อการพัฒนาที่เหมาะสมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

28 สิงหาคม 2564
28 มีนาคม 2565
ข้อมูลระเบียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
somlak@tisi.mail.go.th
• เพื่อการให้บริการประชาชน
• พันธกิจหน่วยงาน
เดือน
1
ประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• CSV
• XLS
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หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สัญญาอนุญาต
หน่วยย่อยที่สุดของการ
จัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้

ข้อมูลสาธารณะ
Creative Commons Attributions
บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
https://tcps.tisi.go.th/public/StandardList.aspx
ไทย
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เลขที่เมทาดาตา
ชื่อข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
กลุ่มชุดข้อมูล
คำสำคัญ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียด

ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ
วันที่สร้าง metadata
วันที่ปรับปรุง metadata
ประเภทชุดข้อมูล
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์ผู้ติดต่อ
วัตถุประสงค์

TISI_003
รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มาตรฐาน ตรวจสอบ มต=
สาธารณะ
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) คือ การดำเนินการอย่าง
เป็นกระบวนการเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ บริการ หรือระบบมีสมบัติตามที่
มาตรฐานระบุหรือไม่ รูปแบบหลักของการตรวจสอบและรับรองคือ การ
ทดสอบ (testing) การรับรอง (certification) และการตรวจ (inspection)
28 สิงหาคม 2564
28 มีนาคม 2565
ข้อมูลระเบียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
somlak@tisi.mail.go.th
• เพื่อการให้บริการประชาชน
• พันธกิจหน่วยงาน

หน่วยความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล (ความถีน่ ้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพื้นที่
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล

เดือน

หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สัญญาอนุญาต
หน่วยย่อยที่สุดของการ
จัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้

ข้อมูลสาธารณะ

1
ประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• CSV
• XLS

Creative Commons Attributions
ครัวเรือน/ครอบครัว
https://service.tisi.go.th/license/web/index.php?r=site/nac
ไทย
23

เลขที่เมทาดาตา
ชื่อข้อมูล
เจ้าของข้อมูล
กลุ่มชุดข้อมูล
คำสำคัญ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล
รายละเอียด

ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วม
ดำเนินการ
วันที่สร้าง metadata
วันที่ปรับปรุง metadata
ประเภทชุดข้อมูล
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล์ผู้ติดต่อ
วัตถุประสงค์

TISI_004
รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
มอก.เอส มาตรฐานเอส
สาธารณะ
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) คือเครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับ
สินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) เป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่
28 สิงหาคม 2564
28 มีนาคม 2565
ข้อมูลระเบียน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
somlak@tisi.mail.go.th
• เพื่อการให้บริการประชาชน
• พันธกิจหน่วยงาน

หน่วยความถี่ของการ
ปรับปรุงข้อมูล
ค่าความถี่ของการปรับปรุง
ข้อมูล (ความถีน่ ้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือ
เชิงพื้นที่
แหล่งที่มา
รูปแบบการเก็บข้อมูล

เดือน

หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมา
ภิบาลข้อมูลภาครัฐ
สัญญาอนุญาต
หน่วยย่อยที่สุดของการ
จัดเก็บข้อมูล
URL ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาษาที่ใช้

ข้อมูลสาธารณะ

1
ประเทศ
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
• CSV
• XLS

Creative Commons Attributions
ครัวเรือน/ครอบครัว
https://www.tisi.go.th/website/tiss/tis_s
ไทย
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พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ของ สมอ.
เลขที่เมทาดาตา

TISI_001

ชื่อข้อมูล

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

คำอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล

กองกำหนดมาตรฐาน

Attribute

Description

Type

ไอดี

เลข Auto run number

Int(11)

เลขที่ มอก.

รูปแบบเลข มอก. เลขที่-ปีพ.ศ. : Varchar(60)
xx-yyyy
กรณีมีเล่ม : xx เล่ม x-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บ : xx เล่ม
x(x)-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บและขีด : xx
เล่ม x(x-x)-yyyy
Varchar(500)

N

Varchar(500)

N

ชื่อ มอก.ภาษาไทย
ชื่อ มอก.ภาษาอังกฤษ

Allowed
null
N

ท = ทั่วไป
บ = บังคับ

Varchar(2)

N

วันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

Datetime

N

Varchar(50)

N

Datetime

N

Text

Y

Datetime

N

Varchar(200)

N

วันที่ประกาศกระทรวง

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

บทคัดย่อภาษาไทย
วันที่มีผลใช้งาน/บังคับ
ใช้
กลุ่มผลิตภัณฑ์

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

PK

N

ประเภทมาตรฐาน

ฉบับประกาศกระทรวง

Key

25

สถานะ การใช้งาน

วันที่ปรับปรุงข้อมูล
กองที่กำกับ

"-1" = ออกประกาศกระทรวง
Varchar(10)
"0" = ประกาศฯ ลงราชกิจจา
นุเบกษา
"1" = มอก. มีผลใช้งาน
"2" = ออกกฎกระทรวงเป็น
มอก. บังคับ
"3" = กฎกระทรวงลงราชกิจจา
นุเบกษา
"4" = มอก. ยกเลิกแต่มีผู้ขอ
ขยายตาม ม.27(3)
"5" = มอก. ยกเลิก
รูปแบบ: YYYY-MM-DD HH:II:SS Datetime
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน
ชั่วโมง:นาที:วินาที
Varchar(100)

N

Y
Y
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TISI_002

ชื่อข้อมูล

รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

คำอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล

กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

Attribute

Description

Type

ไอดี

เลข Auto run number

Int(11)

เลขที่ มผช.

รูปแบบเลข มอก. เลขที่-ปีพ.ศ. : Varchar(50)
xx-yyyy
กรณีมีเล่ม : xx เล่ม x-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บ : xx เล่ม
x(x)-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บและขีด : xx
เล่ม x(x-x)-yyyy
Varchar(500)

N

ประเภทอาหาร

Varchar(500)

N

ประเภทอาหาร/ของใช้/
เครื่องดื่ม/สมุนไพร
ชื่อ มผช.ภาษาอังกฤษ

Varchar(500)

N

ชื่อ มผช.ภาษาไทย

Allowed
null
N

Key
PK

N
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TISI_003

ชื่อข้อมูล

รายชื่อมาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.)

คำอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

Attribute

Description

Type

ไอดี

เลข Auto run number

Int(11)

เลขที่ มตช.

รูปแบบเลข มอก. เลขที่-ปีพ.ศ. : Varchar(50)
xx-yyyy
กรณีมีเล่ม : xx เล่ม x-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บ : xx เล่ม
x(x)-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บและขีด : xx
เล่ม x(x-x)-yyyy
Varchar(500)

N

Varchar(500)

N

Datetime

N

Varchar(50)

N

Datetime

N

บทคัดย่อภาษาไทย

Text

Y

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

Text

Y

Datetime

N

ชื่อ มตช.ภาษาไทย
ชื่อ มตช.ภาษาอังกฤษ
วันที่ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

ฉบับประกาศกระทรวง
วันที่ประกาศกระทรวง

วันที่มีผลใช้งาน/บังคับ
ใช้

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

รูปแบบ: YYYY-MM-DD
คำอธิบาย : ปี ค.ศ.-เดือน-วัน

Allowed
null
N

Key
PK

N
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TISI_004

ชื่อข้อมูล

รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส)

คำอธิบายอย่างย่อ
เจ้าของข้อมูล

กองกำกับองค์การด้านการมาตรฐาน

Attribute

Description

Type

ไอดี

เลข Auto run number

Int(11)

เลขที่ มอก.เอส

รูปแบบเลข มอก. เลขที่-ปีพ.ศ. : Varchar(60)
xx-yyyy
กรณีมีเล่ม : xx เล่ม x-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บ : xx เล่ม
x(x)-yyyy
กรณีมีเล่มและวงเล็บและขีด : xx
เล่ม x(x-x)-yyyy
Varchar(200)

N

Varchar(200)

N

Varchar(60)

Y

ชื่อมาตรฐานภาษาไทย
ชื่อมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ
กลุ่ม

Allowed
null
N

Key
PK

N
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