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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ของเลน : เฉพาะดานความปลอดภัย 

เลม 1 ขอกําหนด 
1.  ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะดานความปลอดภัยของของเลนสําหรับเด็ก ท่ีมี
อายตุ่ํากวา 14 ปบริบูรณ รวมท้ังชิ้นสวนและอุปกรณท่ีใชรวมกับของเลน 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 

1.2.1 จักรยาน 2 ลอ ท่ีอานนั่งเม่ือปรับอานนั่งท่ีตําแหนงสูงสุดแลวมีความสูงจากพ้ืนเกิน 435 mm 

1.2.2 หนังสติ๊ก (slingshot) 

1.2.3 ลูกดอก (dart) ท่ีมีปลายแหลม 

1.2.4 ปนเพนตบอล ปนยาว และปนสั้นอัดลมหรืออัดกาซ (compressed air gun and gas operated pistol) 
สิ่งเทียมอาวุธปน (faithful reproduction of firearm) ซ่ึงมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเชื่อวาเปน
อาวุธปน 

1.2.5 เครื่องเลนสนาม (playground equipment) 

1.2.6 วาว 

1.2.7 คันธนู (bow for archery) ท่ีมีความยาวเกิน 120 cm 

1.2.8 อุปกรณกีฬา (sporting goods) อุปกรณกรีฑา (athletic equipment) อุปกรณการพักแรม (camping) 
อุปกรณการเชียรกีฬา (sporting equipment) เครื่องดนตรี (musical intrument) เครื่องเรือน 
(furniture) ท่ีไมใชของเลน สกูเตอรท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนยานพาหนะ 

1.2.9 เครื่องบินจําลอง จรวดจําลอง เรือจําลอง รถจําลอง รถไฟจําลอง หรือยานพาหนะอ่ืนท่ีขับเคลื่อนดวย
เครื่องยนตเผาไหม (combustion engine) และเครื่องยนตไอน้ํา (steam engine) 

1.2.10 ริ้วประดับ กระดาษสี แถบเงิน แถบทอง และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการตกแตงหรืองานบันเทิง 
(ornamental or ceremony purpose) 

1.2.11 อุปกรณท่ีใชในน้ําลึก อุปกรณท่ีใชชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณฝกหัดวายน้ํา โฟมสําหรับ
ฝกวายน้ํา  

1.2.12 ตัวตอ (jigsaw puzzle) ท่ีเปนภาพหรือรูปทรง ท่ีมีจํานวนมากกวา 500 ชิ้น 

1.2.13 พลุ ประทัด ดอกไมไฟ และแกปท่ีไมไดออกแบบเพ่ือเปนสวนประกอบของของเลน 
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1.2.14 ของเลนประเภทวิดีโอ (video toy) ท่ีตอกับจอภาพไดอุปกรณท่ีตอพวงกับคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลน
วีดีโอและอุปกรณ ซ่ึงทํางานดวยแรงดันไฟฟาระบุเกิน 24 V เชน แผนพ้ืนเตนรํา (dancing pad)  
ปนสําหรับเลนวิดีโอเกมและสวนควบคุม (joystick) 

1.2.15 หัวนมยางดูดเลน (pacifier) และหัวนมยางสําหรับขวดนม (nipples for feeding bottles) 

หมายเหตุ หัวนมยางดูดเลน มอก. 1025 และหัวนมยางสําหรับขวดนม มอก. 969 

1.2.16 ตูอบไฟฟา เตารีดไฟฟา หรืออุปกรณอ่ืน ท่ีทํางานดวยแรงดันไฟฟาระบเุกิน 24 V 

1.2.17 แวนตากันน้ํา แวนตากันแดด และหมวกท่ีสวมใสเพ่ือปองกันเวลาข่ีจักรยานและเลนสเกตบอรด รวมถึง
อุปกรณปองกันดวงตาอ่ืน ๆ ท่ีใชปองกันดวงตา 

1.2.18 ชุดทดลองวิทยาศาสตร (experimental set) หรือสื่อการสอนเพ่ือใชในการสอน และผลิตภัณฑ                               
ซ่ึงประกอบดวยสวนใหความรอน เจตนาเพ่ือใหใชภายใตการดูแลของผูใหญ เชน ชุดทดลองไฟฟา                                         
ชุดทดลองเคมี 

1.2.19 ผลิตภัณฑท่ีมีวัตถุประสงคใชเปนสระน้ําขนาดเล็ก มีความลึกจากระดับท่ีลึกท่ีสุดถึงระดับท่ีมีน้ําลนออก
มากกวา 400 mm 

1.2.20 ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเหมือนของเลนแตทําข้ึน และแสดงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนท่ีผลิตภัณฑหรือ 
ท่ีฉลากวา “ไมใชของเลน” และมีคําเตือน “เก็บใหพนมือเด็ก”  เชน 

− ผลิตภัณฑท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการสะสม 

− แบบจําลองเหมือนของจรงิยอสวน (detailed and faithful scale model) 

− ชุดจําลอง (model kit) เพ่ือประกอบเลียนแบบของจรงิท่ีประกอบพรอมจําหนาย 

− ตุกตาพ้ืนบาน ตุกตาประดับ และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

− ผลิตภัณฑหัตถกรรม เชน ปลาตะเพียนแขวน ตุกตาไมแกะสลัก ตุกตาชาววัง 

− ของเลนโบราณจําลอง (historical replica of toy) 

− ของใช หรือเครื่องนันทนาการ 
หากมิไดมีการแสดงขอความดังกลาว ใหถือวาผลิตภัณฑนั้นเปนของเลน 

1.2.21 เครื่องเลนในท่ีสาธารณะ เชน เครื่องเลนหยอดเหรียญในศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา 

1.2.22 เครื่องประดับอัญมณีสําหรับเด็ก (fashion jewellery for children) 
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2.  บทนิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีดังตอไปนี้ 

2.1 ของเลน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเลน 

2.2 เด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุต่ํากวา 14 ปบริบูรณ 

2.3 ของเลนในน้ํา (aquatic toy) หมายถึง ของเลนในน้ําต้ืนท่ีใชรองรับมวลตัวเด็ก เชน ตุกตารูปสัตวลอยน้ําท่ี 
ข้ึนข่ีได ท้ังนี้ไมรวมถึง เรือหรือแพเปาลมท่ีมีความยาวเกิน 120 cm 

2.4 ลูกบอล (ball) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะกลมหรือรีหรือรูปไข สําหรับตี เดาะ โยน ขวาง หมุน หรือเตะ 
ท้ังท่ียึด และไมยึดติดกับเชือก แถบยางยืด หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนเสนหรือสาย 

2.5 ของเลนเขยาใหเกิดเสียงสําหรับเด็กเล็ก (rattle) หมายถึง ของเลนท่ีออกแบบใหเขยาใหเกิดเสียงสําหรับ
กระตุนพัฒนาการเด็กเล็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 เดือน 

2.6 ของเลนท่ีเขาไปภายในได หมายถึง ของเลนท่ีเด็กสามารถเขาไปเลนภายในได อาจมีประตู ฝาปด หรืออุปกรณ
อ่ืนท่ีมีลักษณะการใชงานเหมือนกัน มีขนาดภายในมากกวา 0.03 m3  และมีมิติภายในแตละดานตั้งแต      
150 mm ข้ึนไป 

2.7 ชิ้นสวนหรืออุปกรณท่ีใชรวมกับของเลน หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีสามารถนํามาเลนโดยลําพังตัวมันเอง หรือตอง
ใชรวมกับของเลน โดยไมตองผานกระบวนการประกอบ 

2.8 ของเลนท่ีมีเสียง หมายถึง ของเลนท่ีออกแบบเพ่ือทําใหเกิดเสียงโดยไมข้ึนกับแรงกระทํา 

2.9 ของเลนท่ีมีเสียงและใชใกลหู หมายถึง ของเลนท่ีออกแบบเพ่ือใหปลอยเสียงออกมาโดยไมข้ึนกับแรงกระทํา    
มีวัตถุประสงคเพ่ือใชใกลหู เชน โทรศัพทท่ีมีเสียงกระดิ่งในสวนหูฟง และของเลนท่ีมีหูฟง 

2.10 ของเลนแมเหล็ก หมายถึง ของเลนท่ีเปนแมเหล็กหรือมีสวนประกอบเปนแมเหล็ก 

2.11 ของเลนรูปครึ่งทรงกลม (hemispheric-shaped toy) หมายถึง ของเลนรูปรางเปนถวย ชาม หรือรูปราง      
ไขครึ่งฟอง หรือมีลักษณะเกือบเปนทรงกลม 

2.12 ปอมปอม (pompom) หมายถึง ของเลนรูปทรงกลมทําดวยเสนใย หรือเสนดายผูกติดหรือมัดติดกัน รวมท้ัง
รูปทรงแบบยัดไส (ดูรูปท่ี 1) ท้ังนี้พูตามรูปท่ี 2 ไมถือวาเปนปอมปอม 

 

 
 

รูปท่ี 1 ปอมปอมรูปทรงกลม 

(ขอ 2.12) 
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รูปท่ี 2 ตัวอยางพูท่ีมีเสนเชือกยาว 

(ขอ 2.12) 

2.13 สวนท่ีสัมผัสถึง (accessible area) หมายถึง บริเวณชิ้นสวนหรือสวนประกอบของของเลนท่ีสัมผัสถึงโดยใช
เครื่องมือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 

2.14 สี หมายถึง สีท่ีใชตกแตงของเลน และสีท่ีมีวัตถุประสงคเปนของเลนหรือสีท่ีรวมอยูในชุดของเลน 

2.15 สารเคลือบ หมายถึง สิ่งท่ีใชเคลือบของเลนหรือชิ้นสวนของของเลน เชน สี หมึก วารนิช แลกเกอร พอลิเมอร 
และอ่ืน ๆ อาจมีผงโลหะ เปนสวนประกอบ หรือไมก็ได 

2.16 ดินปน หมายถึง ดินน้ํามัน หรือวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีใชสําหรับปน 

2.17 ฟงเกอรเพนต (finger paints) หมายถึง สีท่ีมีลักษณะเหลวหรือเปนผงท่ีออกแบบใหเด็กใชนิ้วหรือมือในการ
ระบาย 

2.18 ชุดทดลองทางแมเหล็ก ทางไฟฟา หรือท้ังทางแมเหล็กและทางไฟฟา (magnetic/electrical experimental set)
หมายถึง ของเลนท่ีประกอบดวยแมเหล็ก เพ่ือทดลองทางการศึกษาเก่ียวกับแมเหล็กและไฟฟา 

2.19 ของเลนยัดไส หมายถึง ของเลนท่ีมีผิวออนนุมยุบตัวไดเม่ือกดหรือบีบ ยัดไสดวยวัสดุนุมหรืออาจผสมวัสดุ     
ไมนุม (เชน เม็ดโฟม เม็ดพลาสติก) ดวยก็ได 

2.20 ของเลนท่ีเด็กนําเขาปากได หมายถึง ของเลนท่ีมีขนาดเล็กกวา 5 cm หรือมีสวนใดสวนหนึ่งมีขนาดเล็กกวา  
5 cm ซ่ึงเด็กนําเขาปากและอมไวในปากได 

2.21 วัสดุแข็ง (rigid material) หมายถึง วัสดุท่ีมีความแข็งตั้งแต 70 Shore A 

2.22 วัสดุออน (resilient material) หมายถึง วัสดุท่ีมีความแข็งนอยกวา 70 Shore A และยืดหยุนได 

2.23 โรลเลอรสเกตของเลน (toy roller skate) อินไลนสเกตของเลน (toy inline skate) และสเกตบอรดของเลน
(toy skateboard) หมายถึง โรลเลอรสเกต อินไลนสเกต และสเกตบอรด ท่ีรับมวลตัวเด็กไดไมเกิน 20 kg 

2.24 กาซติดไฟ (flammable gas) หมายถึง สสารท่ีมีลักษณะเปนกาซท่ีอุณหภูมิหอง และติดไฟได 

2.25 ของเหลวติดไฟได (flammable liquid) หมายถึง  ของเหลวที ่ม ีจ ุดวาบไฟที่อ ุณหภูมิตั ้งแต 21ºC                  
แตไมเกิน 55ºC 

2.26 ของเหลวไวไฟ (highly flammable liquid) หมายถึง ของเหลวท่ีมีจุดวาบไฟท่ีอุณหภูมิต่ํากวา 21ºC 

2.27 ของแข็งไวไฟ (highly flammable solid) หมายถึง ของแข็งท่ีติดไฟไดทันทีเม่ือสัมผัสกับเปลวไฟหรือของท่ี
รอนจัด และยังคงติดไฟเม่ือนําสิ่งท่ีทําใหเกิดการลุกไหมดังกลาวออก 
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2.28 จักรยานของเลน หมายถึง พาหนะที่มีสองลออาจมีลอพยุงหรือไมก็ได ขับเคลื่อนดวยแรงถีบของเด็ก      
บนพาหนะ และเม่ือปรับอานนั่งท่ีตําแหนงสูงสุดแลวมีความสูงจากพ้ืนไมเกิน 435 mm 

2.29 สกูเตอรของเลน หมายถึง ของเลนขับข่ีชนิดหนึ่งมีฐานสําหรับยืนอยางนอยหนึ่งฐาน มีลออยางนอย 2 ลอ      
มีระบบการบังคับทิศทาง ขับเคลื่อนดวยแรงของเด็กหรือวิธีอ่ืน ๆ อาจพับไดหรือไมก็ได และรับมวลเด็กได     
ไมเกิน 50 kg 

2.30 ของเลนขนาดใหญ (large and bulky toy) หมายถึง ของเลนท่ีมีพ้ืนท่ีฐานมากกวา 0.26 m2 หรือมีปริมาตร
มากกวา 0.08  m3 (คํานวณโดยไมตองคิดสวนท่ียื่นออกมาจากของเลน) หรือมีมวลตั้งแต 4.5 kg ข้ึนไป 

2.31 ของเลนรับมวลตัวเด็ก หมายถึง ของเลนท่ีออกแบบใหรับมวลตัวเด็ก 1 คนหรือมากกวา อาจต้ังวางอยูกับท่ี  
บนพ้ืนหรือไมก็ได มีวัตถุประสงคเพ่ือการเลน เชน ของเลนเลียนแบบเฟอรนิเจอร มาโยก พาหนะของเลนท่ี
เด็กข้ึนข่ีได 

2.32 ของเลนสนามสําหรับครอบครัว (activity toy for family domestic use) หมายถึง ของเลนท่ีมีวัตถุประสงค
ใหใชสําหรับเลนในครอบครัวในท่ีรมและ/หรือกลางแจง ออกแบบใหรับมวลตัวเด็ก 1 คน หรือมากกวา 
โดยท่ัวไปจะติดกับคานหรือเชื่อมตอกับคาน เชน ชิงชา (swing) กระดานลื่น (slide) กระดานหก (seesaw) 
มาหมุน (carousel) โครงสําหรับปนปาย (climbing frame) 

2.33 ลอหมุนอิสระ (free-wheeling) หมายถึง ลอของของเลนข่ีท่ีหมุนตามแรงกระทําเชิงกลหรือไฟฟา และยังคง
หมุนตออยางอิสระไดเม่ือไมมีแรงกระทํา 

2.34 เสนหรือสาย (cord) หมายถึง วัสดุท่ีมีลักษณะเปนเสนสายมีความยาวมากกวาความกวาง และมีความออนตัว 
ท้ังท่ีเปนเสนใยสิ่งทอและไมเปนสิ่งทอ หรือเปนวัสดุอ่ืน เชน ยางยืด เสนดาย เทป ริบบิ้น เชือก สายรัด โซ 
รวมถึงสปริงออนท่ีมีลักษณะยาว 

2.35 หวงยึดคงท่ี (fixed loop) หมายถึง เสนหรือสายท่ีผูกเปนหวงมีขนาดเสนรอบวงคงท่ีหรือยึดติดถาวรมีการล็อก 
หรือหวงท่ียึดดวยตัวยึดตั้งแต 1 ตัวข้ึนไป (ดูรูปท่ี 3) 

2.36 หวงท่ีเกิดจากการพันกัน (tangled loop) หมายถึง หวงท่ีเกิดจากการบิดหรือพันกันของเสนหรือสาย            
(ดูรูปท่ี 4) 

2.37 บวง (noose) หมายถึง เสนหรือสาย หรือวัสดุท่ีทําเปนวงสําหรับคลองสามารถรูดเขาออกได (ดูรูปท่ี 5) 

2.38 เครื่องเลนสนาม หมายถึง อุปกรณท่ีมีสวนประกอบหรือโครงสรางสําหรับใหเด็กเลน ซ่ึงติดตั้งอยูในพ้ืนท่ีใชเลน
ของสถานท่ีสาธารณะตาง ๆ เชน โรงเรียน สวนสาธารณะ รานอาหาร ศูนยรับเลี้ยงเด็ก 
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รูปท่ี 3 ตัวอยางลักษณะหวงติด 

(ขอ 2.35) 

 

คําอธิบาย 
1 คือจุดยึด 
2 คือ ตําแหนงที่เกิดการพันกัน 
A คือผิวหนากลอง 
B คือ เชือกคลองไมตีกลอง 
C คือ ไมตีกลอง 

รูปท่ี 4 ตัวอยางลักษณะหวงท่ีเกิดจากการพันกัน 

(ขอ 2.36) 

 

รูปท่ี 5 ตัวอยางลักษณะบวง 

(ขอ 2.37) 
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3. วัสดุหามใช 

หามนําวัสดุตอไปนี้ทําของเลน 

3.1 วัสดุท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมขนาดผิดปกติเม่ือสัมผัสน้ํา (การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.23) 

3.2 เซลลูลอยด หรือวัสดุอ่ืนท่ีมีสมบัติการติดไฟเหมือนเซลลูลอยด ยกเวนท่ีเปนสวนผสมในสี กาว วารนิช  
ลูกเทเบิลเทนนิส หรือลูกบอลท่ีใชสําหรับเลนกีฬาในลักษณะเดียวกัน 

3.3 วัสดุท่ีผิวหนาวาบไฟได (flash effect) เม่ือใกลเปลวไฟ 

3.4 ของแข็งไวไฟ 

3.5 กาซหรือเจลท่ีติดไฟได และของเหลวไวไฟ 

3.6 สารท่ีเกิดความรอนหรือติดไฟไดเองท่ีอุณหภูมิหอง 

3.7 สารท่ีเกิดกาซท่ีติดไฟไดเม่ือสัมผัสน้ําหรือความชื้นในอากาศ เชน แคลเซียมคารไบด 

3.8 แกว เฉพาะกรณีของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ กรณีของเลนสําหรับเด็กอายุ 3 ขวบข้ึนไป ใหใชแกว  
ไดเฉพาะท่ีทําเปนลูกแกว หรือสวนท่ีจําเปนในการใชงานของของเลน 

3.9 น้ํายาหรือสารเคมีใชอาบหรืออัดเพ่ือรักษาเนื้อไม  ท่ีเปนพิษหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยวัตถุอันตราย 

4.  คุณลักษณะที่ตองการ 

4.1 ลักษณะท่ัวไป 

พ้ืนผิวตองสะอาด ไมมีตําหนิหรือไมมีขอบกพรองใด ๆ เชน ตองไมมีรา หรือไมมีรอยท่ีเกิดจากการทําลายของ
ปลวกหรือแมลงอ่ืน และตองไมมีลักษณะท่ีทําใหเกิดอันตราย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.2 การใชเลนปกติ 

เม่ือทดสอบโดยจําลองการเลนตามวิธีการเลนหรือขอแนะนําของผูทําแลว ของเลนตองไมปรากฏใหเห็นถึง
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเลน และตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการของของเลนนั้น 

กรณีของเลนท่ีระบุไวท่ีฉลากวา ซักหรือทําความสะอาดได ตองนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.25 

4.3 ลักษณะทางฟสิกส 

4.3.1 ของเลนขนาดเล็กหรือของเลนท่ีมีชิ้นสวนขนาดเล็ก 

4.3.1.1 ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ 

ของเลนหรือสวนประกอบท่ีถอดออกได หรือสวนประกอบขนาดเล็ก เชน พลาสติก โฟม และอ่ืน ๆ  
ท่ีหลุดหรือแตกระหวางการทดสอบการใชเลนท่ีผิดปกติ ท่ีคาดการณไดอยางสมเหตุผลตาม                     
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลวแตกรณี ตองไมสามารถใสลงไปในทรงกระบอกทดสอบขนาดไดท้ัง
ชิ้นไมวาจะอยูในตําแหนงใด การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 
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ของเลนตอไปนี้ ไมตองทดสอบขนาด 

(1) ของเลนท่ีทําดวยกระดาษ หรือมีสวนประกอบเปนกระดาษท่ีมีมวลไมเกิน 400 g/m2 

(2) อุปกรณสําหรับขีดเขียน เชน ชอลก ดินสอ ปากกา 

(3) ดินปน และผลิตภัณฑอ่ืนท่ีคลายกัน 

(4) ฟงเกอรเพนต สีน้ํา ชุดสีพรอมแปรงทาสี 

(5) สวนท่ีเปนขนฟู (fuzz) ของของเลน 

(6) ลูกโปง 

(7) เสนใย สิ่งทอ 

(8) เสนดาย 

(9) ยางยืด และเชือก 

(10) แผนเสียง และ/หรือวิดีโอ ท่ีไมไดเปนสวนประกอบขนาดเล็ก 

4.3.1.2 ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไปแตต่ํากวา 6 ขวบ 

ของเลนหรือของเลนท่ีมีสวนประกอบท่ีถอดออกจากของเลน ท่ีใสลงในกระบอกทดสอบขนาดไดตาม  
การทดสอบใน มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.2 ท่ีผลิตภัณฑหรือท่ีบรรจุภัณฑ 

4.3.2 รูปราง ขนาด และความแข็งแรง 

4.3.2.1 ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน บีบหรือกัดเลน ของเลนเขยาใหเกิดเสียงสําหรับเด็กเล็ก   
ขาของเบบี้ยิม (ดูรูปท่ี 6) หรือของเลนอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 
ขอ 3.3 ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งยื่นหรือโผลพนดานลางของเทมเพลต เอ (template A) หากปลาย
ของของเลนมีล ักษณะโคงมนตองไมม ีส วนใดสวนหนึ ่งยื ่นหรือโผลพนดานลางเทมเพลต บี 
(template B) 

กรณีของเลนยัดไสหรือของเลนท่ีมีสวนใดสวนหนึ่งยัดไส หรือมีสวนเปนผา ไมตองนําไปทดสอบตาม 
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.3 

4.3.2.2 ของเลนท่ีมีมวลนอยกวา 500 g มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือนเลน หรือของเลนท่ี     
ผูกติดกับเบบี้ยิมหรือเปล หรือรถเข็นท่ีปลดหรือถอดของเลนออกได ใหปลดหรือถอดของเลนออก
แลวนําไปทดสอบ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.3 ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของของเลนยื่นหรือโผล
พนดานลางของเทมเพลต เอ และเทมเพลต บี 
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รูปท่ี 6  ตัวอยางเบบ้ียิมและของเลนท่ีผูกติดกับเบบ้ียิม 

(ขอ 4.3.2.1) 

4.3.2.3 ลูกบอลขนาดเล็ก 

(1) ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมเปนลูกบอลขนาดเล็ก หรือถามีตองถอดออกไมได  
และเม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลวตองไมหลุดออกมา 

(2) ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไปแตต่ํากวา 8 ขวบ ท่ีเปนลูกบอลขนาดเล็กหรือมีลูก
บอลขนาดเล็กท่ีถอดออกได หรือมีลูกบอลขนาดเล็กเปนสวนประกอบท่ีถอดออกไมได แตเม่ือ
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลว มีลูกบอลขนาดเล็กหลุดออกมา ตองมีคําเตือนไว 
ท่ีผลิตภัณฑหรือท่ีบรรจุภัณฑ ตามขอ 6.6.2 

หมายเหตุ เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.4 แลว หากลูกบอลผานเทมเพลต ซี (template C)       
ไดท้ังลูกจะถือวาเปนลูกบอลขนาดเล็ก 

4.3.3 ขอบ (edge)  

4.3.3.1 ขอบคมของแกวหรือโลหะท่ีสัมผัสถึง 

ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 8 ขวบ ท่ีมีขอบสัมผัสถึง ขอบนั้นตองไมเปนขอบคม   

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8  

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมขอบคมท่ีจําเปนตอการใชงานของของเลน (ขอ 4.3.3.2) 

(2) ขอบหรือรอยตอ ตามรูปท่ี 7ข. และรูปท่ี 7ง. ท่ีมีชองวางระหวางขอบหรือรอยตอจากพ้ืนผิว    
ไมเกิน 0.5 mm ถือวาไมเปนขอบท่ีสัมผัสถึง   

(3) ขอบของชิ้นสวนท่ีใชเปนตัวนําไฟฟา เชน แผนโลหะตัวนําในชองแบตเตอรี่ แผนสไลด และแผนปด
สไลดสําหรับใชกับกลองจุลทรรศน ใหถือวาเปนขอบท่ีจําเปนสําหรับการใชงานไมตองมีคําเตือน 
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ก.  ขอบโคง (rolled edge) ข.  ขอบพับ (hemmed (folded) edge) 

ค.  ขอบมวน (curled edge) ง.  รอยตอเกย (lap joint) 

คําอธิบาย 
a  หมายถึงไมมีขีดจํากัด 

หนวยเปนมิลลิเมตร 
รูปท่ี 7 ขอบของของเลน 

(ขอ 4.3.3.1(2) และขอ 4.3.3.3) 

4.3.3.2 ขอบคมท่ีจําเปนตอการใชงานของของเลน (functional sharp edge) 

(1) ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมมีขอบคมท่ีจําเปนตอการใชงานซ่ึงสัมผัสถึงเปน
อันตรายตอเด็ก 

(2) ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไปแตต่ํากวา 8 ขวบ ท่ีมีขอบคมท่ีจําเปนตอการใชงาน 
เชน กรรไกร และชุดเครื่องมือชางสําหรับเด็กเลน ตองมีคําเตือนอันตรายจากขอบคมท่ีจําเปนตอ
การใชงานไวบนฉลากดวย 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 

4.3.3.3 ขอบของเลนท่ีเปนโลหะ (edge on metal toy) 

ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 8 ขวบ ขอบโลหะท่ีสัมผัสถึง รวมท้ังรูและชองแคบ ๆ ตองไม
ขรุขระ และเปนอันตราย ตองงอ โคง มวน  ตามรูปท่ี 7ก. หรือ รูปท่ี 7ค. มีวัสดุปองกันอยางถาวร
ไมใหสัมผัสถึงขอบคม และเม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความ
ทนแรงดึงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 แลวสวนท่ีปองกันตองไมหลุด 

4.3.3.4 ขอบของเลนข้ึนรูปจากแบบ (edge on moulded toy) 

ขอบ มุม หรือสวนท่ีเกิดจากการข้ึนรูปท่ีสัมผัสถึง สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ตองไมคม          
เปนอันตรายตอเด็ก 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 
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4.3.3.5 ปลายสลักเกลียวหรือแทงเกลียวท่ีโผลออกมา (edge on exposed bolts or threaded rod) 

ขอบปลายสลักเกลียวหรือแทงเกลียวท่ีโผลออกมาและสัมผัสถึง ตองไมคม หรือกรณีท่ีคม ใหปดดวย
วัสดุปองกันไมใหสัมผัสถึง และวัสดุปองกันตองผานการทดสอบความทนแรงกดตาม มอก. 685    
เลม 2 ขอ 3.26.6 ความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงตาม    
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 

4.3.4 ปลายแหลม (point) 

4.3.4.1 ปลายแหลมคมท่ีสัมผัสถึง (accessible sharp point) 

ขอกําหนดนี้ใชกับของเลนท่ีมีปลายแหลมท่ีสัมผัสถึง 

(1) ปลายแหลมท่ีสัมผัสถึงบนของเลนสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 8 ขวบ เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.9 แลว ตองไมเปนปลายแหลมท่ีเปนอันตราย 

หมายเหตุ ปลายแหลมของดินสอและวัสดุขีดเขียนไมถือวาเปนปลายแหลมคม 

(2) ปลายแหลมท่ีสัมผัสถึงบนของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ท่ีมีขนาดหนาตัดไมเกิน 2 mm 
เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.9 แลว ตองไมเปนปลายแหลมท่ีเปนอันตราย 

(3) ปลายแหลมท่ีติดกับพ้ืนผิวของของเลนท่ีมีความยาวไมเกิน 0.50 mm ไมถือวาเปนปลายแหลม
ท่ีสัมผัสถึง 

4.3.4.2 ปลายแหลมท่ีจําเปนตอการใชงานของของเลน (functional sharp point) 

(1) ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 3 ขวบ หากมีปลายแหลมท่ีจําเปนตอการใชงาน ตองอยูใน
ตําแหนงท่ีสัมผัสไมถึง  

 การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 

(2) ของเลนสําหรับเด็กท่ีมีอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไป แตต่ํากวา 8 ขวบ ท่ีมีปลายแหลมเพ่ือการใชงาน 
เชน จักรเย็บผาของเลนท่ีมีเข็ม ตองมีคําเตือนอันตรายจากปลายแหลมไวบนฉลากดวย 

4.3.4.3 ของเลนท่ีทําดวยไม 

บริเวณท่ีสัมผัสถึง และขอบของของเลนท่ีทําดวยไม ตองไมมีเสี้ยนท่ีเปนอันตราย 

การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 และการตรวจพินิจ 

4.3.5 ปลายยื่น (projection) 

4.3.5.1 ตองไมมีปลายยื่นท่ีอาจท่ิมแทงผิวหนัง หรือหากมีปลายยื่นท่ีอาจเปนอันตรายตองปองกันดวยวิธี     
ท่ีเหมาะสม เชน มวนปลายลวดท่ียื่นออกมา หรือใชวัสดุคลุมปลายยื่น โดยวัสดุท่ีใชคลุมนั้น ตองไม
หลุดออกเม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึง         
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 

กรณีของเลนท่ีถอดออกและประกอบใหมได ตองทดสอบชิ้นสวนแตละชิ้น และใหทดสอบซํ้าอีกครั้ง
เม่ือประกอบของเลนเสร็จแลวตามรูปภาพท่ีแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุ หรือคําแนะนําในการเลนท่ีฉลาก 
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4.3.5.2 มือจับและสวนอ่ืนท่ีเปนทอ (handlebar and other tubes) 

มือจับ เชน มือจับรถจักรยาน ตองมีปลอกมือจับ (handle-grip) ซ่ึงมีสวนปลายใหญกวาสวนอ่ืน 
สําหรับปลายของสวนอ่ืนท่ีเปนทอตองมีวัสดุหุมหรือปดหรือวิธีปองกันอ่ืนท่ีปลายทอ และเม่ือทดสอบ
โดยใชแรงดึง 70 N แลวท่ีจับและวัสดุปองกันตองไมหลุดออก 

4.3.6 ลวดและโลหะเสน (metal wire and rod) 

4.3.6.1 ของเลนท่ีมีลวดหรือโลหะท่ีออกแบบใหเด็กดัดหรืองอได เม่ือทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685 เลม 2 
ขอ 3.26.7 แลว ลวดหรือโลหะตองไมหัก หรือทะลุผานวัสดุหอหุมออกมาขางนอก 

4.3.6.2 ของเลนท่ีมีลวดหรือโลหะท่ีไมไดออกแบบใหเด็กดัดหรืองอได เม่ือทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.26.7 แลว ลวดหรือโลหะตองไมหัก หรือทะลุผานวัสดุหอหุมออกมาขางนอก 

4.3.6.3 ปลายซ่ีลวดโครงรมของเลน ตองมีวัสดุปองกัน เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.5 แลว
ถาวัสดุปองกันหลุดออก ปลายของซ่ีลวดตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.0 mm และ
บริเวณปลายตองมน เรียบไมขรุขระ และเม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 และ มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.9 แลว ปลายซ่ีลวดตองไมเปนขอบคม และไมเปนปลายแหลมคม 

4.3.7 ฟลมพลาสติกหรือถุงพลาสติกท่ีใชเปนบรรจุภัณฑหรือเปนสวนหนึ่งของของเลน 

ฟลมพลาสติกหรือถุงพลาสติกท่ีใชเปนบรรจุภัณฑหรือเปนสวนหนึ่งของของเลน ท่ีทําดวยพลาสติกชนิด 
งอไดหรือยืดหยุนไดท่ีไมมีวัสดุเสริมใหคงรูป (backing) และดานท่ีสั้นท่ีสุดมีความยาวมากกวา 100 mm 
ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

4.3.7.1 ตองมีความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.038 mm โดยท่ีความหนาของแตละตําแหนงท่ีทดสอบตอง       
ไมนอยกวา 0.032 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.10 หรือ 

4.3.7.2 ตองมีการเจาะรู และพ้ืนท่ีของรู ตองไมนอยกวา 1% เม่ือเทียบตอพ้ืนท่ีขนาด 30 mm x 30 mm 
(วัดจากระยะหางระหวางรู 2 รูในแนวทแยง) ตามรูปท่ี 8 

การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 0.05 mm 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมฟลมหด (shrink film) ท่ีใชหอหุมบรรจุภัณฑ ซึ่งจะถูกทําลายเมื่อแกะ
บรรจุภัณฑออก 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 8  ตัวอยางขนาดและระยะหางของรูบนแผนพลาสติก 

(ขอ 4.3.7.2) 

4.3.8 เสนหรือสาย  

 ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมเสนหรือสาย ดังตอไปนี้ 

(1) เชือกและโซ ท่ีเปนไปตาม ISO 8124-4 (เชน เชือกปนเขา และเชือกแกวงชิงชา) 

(2) สายคลองคอ  

(3) สายรัดนิรภัย 

(4) สายรัดนิรภัยจําลอง เชน สายรัดนิรภัยในรถเข็นของเลน 

(5) สายรัดไหลหรือเอว เชน สายของกระเปาของเลน สายของเปสะพายหลังของเลน หรือสายของปก
นางฟาของเลน 

(6) สายสําหรับมือจับ เชน สายของถุงของเลน สายของเปล สายของตะกราหรือกลองท่ีไวสําหรับเปน  
มือจับ 

(7) เสนหรือสายสําหรับลากเลื่อนหิมะใชงานภายนอก และตองอยูในความดูแลของผูใหญ 

ขอกําหนดขอ 4.3.8 (1) ถึงขอ 4.3.8 (7) ไมครอบคลุมของเลนเด็กดังตอไปนี้ 

(1) ของเลนท่ีเปนตัวหอยท่ีติดอยูกับเปลเด็กหรือรถเข็นเด็ก 

(2) ของเลนท่ีเปนตัวหอยท่ีติดอยูกับเปลเด็กหรือรถเข็นเด็ก และเสนหรือสายอยูในตําแหนงท่ีเด็กไม
สามารถสัมผัสถึง 
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4.3.8.1 เสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน 

4.3.8.1.1 เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกัน (cords with the potential to tangle) 

เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกัน ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกันเม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 
3.11.3 แลว เสนหรือสายของของเลนตองมีความยาวไมเกิน 220 mm หรือ 

(2) เสนหรือสายของของเลนท่ีมีขอตอ (ดูรูปท่ี 9) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4
แลว ตองแยกออกจากกัน และเม่ือนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 แลว       
เสนหรือสายของของเลนแตละสวนตองมีความยาวไมเกิน 220 mm 

หมายเหตุ  หากของเลนมีสวนประกอบท่ีเปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายท่ียาวท่ีสุด 2 เสนรวมกันตองเปนไปตาม
ขอ 4.3.8.1.1(1) หรือขอ 4.3.8.1.1(2) 

4.3.8.1.2 เสนหรือสายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ 4.3.8.1.1 

(1) เสนหรือสายท่ีรวมอยูในชุดของของเลนหรือติดอยูกับของเลน ตองมีความยาวไมเกิน 300 mm 

(2) หากของเลนมีสวนประกอบท่ีเปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายแตละเสนเม่ือวัดจากจุดยึด          
ตองไมเกิน 300 mm  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมเสนหรือสายสําหรับของเลนลากจูง (ดูขอ 4.3.8.4)  

4.3.8.2 เสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 18 เดือนข้ึนไปแตต่ํากวา 3 ขวบ 

4.3.8.2.1 เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกัน  

เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกันตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เสนหรือสายของของเลนท่ีมีโอกาสเกิดการพันกันเม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 
3.11.3แลว เสนหรือสายของของเลนตองมีความยาวไมเกิน 300 mm หรือ 

(2) เสนหรือสายของของเลนท่ีมีขอตอ (ดูรูปท่ี 9) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4
แลว ตองแยกออกจากกัน และเม่ือนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 แลว      
เสนหรือสายของของเลนแตละสวนตองมีความยาวไมเกิน 300 mm 

หมายเหตุ  หากของเลนมีสวนประกอบท่ีเปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายท่ียาวท่ีสุด 2 เสนรวมกันตองเปนไป
ตามขอ 4.3.8.2.1(1) หรือขอ 4.3.8.2.1(2) 
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รูปท่ี 9  ตัวอยางขอตอหรือจุดเช่ือมตอ 

(ขอ 4.3.8.1.1(2) และขอ 4.3.8.2.1(2)) 

4.3.8.2.2 เสนหรือสายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากขอ 4.3.8.2.1 

(1) เสนหรือสายท่ีรวมอยูในชุดของของเลนหรือติดอยูกับของเลน ตองมีความยาวไมเกิน 300 mm 

(2) หากของเลนมีสวนประกอบท่ีเปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายแตละเสนเม่ือวัดจากจุดยึด          
ตองไมเกิน 300 mm  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมเสนหรือสายสําหรับของเลนลากจูง (ดูขอ 4.3.8.4)  

4.3.8.2.3 เสนหรือสายอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนประกอบอ่ืนติดอยูท่ีปลาย (other cords without a free end) 

 เสนหรือสายท่ีรวมอยูในชุดของเลน หรือติดอยูกับของเลน ท่ีมีสวนประกอบอ่ืนติดอยูท่ีปลาย     
และไมมีโอกาสเกิดการพันกัน ท่ีมีความยาวมากกวา 220 mm แตไมเกิน 300 mm ตองระบุ                 
คําเตือนตามขอ 6.6.22 ท่ีผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ 

4.3.8.3 หวงยึดคงท่ีหรือบวงของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ 

หวงยึดคงท่ีหรือบวงของของเลน ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.5 แลว หัวโพรบจะตองไมสามารถลอดผาน         
หวงยึดคงท่ีหรือบวงได หรือ 

(2) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4 แลว หวงยึดคงท่ีหรือบวงตองแยกออกจากกัน 
โดยท่ีความยาวของเสนหรือสายตองไมเกิน 220 mm กรณีเสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็ก
อายุต่ํากวา 18 เดือน และความยาวของเสนหรือสายตองไมเกิน 300 mm กรณีเสนหรือสายของ
ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 18 เดือนข้ึนไปแตต่ํากวา 3 ขวบ หรือขนาดของหวงยึดคงท่ีหรือ
บวงตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

หมายเหตุ ของเลนหรือสวนประกอบของของเลนท่ีมีวัตถุประสงคทําเปนหวงยึดคงท่ีหรือบวง ตองแสดงวิธีใช
พรอมระบุคําเตือนเก่ียวกับอันตรายท่ีอาจเกิดจากหวงยึดคงท่ีหรือบวงไวท่ีบรรจุภัณฑดวย และตอง
เปนไปตามขอกําหนดขอ 4.3.8.3(1) หรือขอ 4.3.8.3(2) ดวย 

4.3.8.4 เสนหรือสายของของเลนลากจูง (cord on pull toys) 

เสนหรือสายของของเลนลากจูงท่ีไมมีสวนประกอบอ่ืนติดอยูท่ีปลายเสนหรือสาย สําหรับเด็กอายุต่ํา
กวา 3 ขวบ ตองมีความยาวไมเกิน 800 mm 

 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 
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4.3.8.5 สายไฟฟา (electrical cables) 

(1) สายไฟฟาของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน ตองเปนไปตามขอ 4.3.8  

(2) สายไฟฟาขของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 18 เดือนข้ึนไป เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 
3.11.3 แลว หากมีความยาวมากกวา 300 mm ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.22 ท่ีผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑ 

4.3.8.6 ความหนาหรือขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ 

เสนหรือสายท่ีเชื่อมตอกับกลไกการดึงกลับไดเอง และเสนหรือสายของของเลนลากจูง ตองมีความ
หนาหรือขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 mm  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.2 

4.3.8.7 เสนหรือสายท่ีดึงกลับไดเองของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ 

เสนหรือสายท่ีดึงกลับไดเองของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.11.6 แลว ระยะดึงกลับของเสนหรือสายท่ีสัมผัสถึงตองไมเกิน 6.0 mm 

4.3.8.8 เสนหรือสายของของเลนท่ีติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็กและรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเลนอ่ืน 
ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.5 ท่ีผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.3.8.9 เสนหรือสายท่ีถุงของเลน 

ถุงของเลนท่ีทําจากวัสดุท่ีอากาศผานไมได และมีเสนรอบปากถุงมากกวา 360 mm ตองไมมีเสนหรือ
สายผูกหรือรูดเพ่ือปดปากถุง 

การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสมและการตรวจพินิจ 

4.3.8.10 เสนหรือสายท่ีถือไดสําหรับของเลนบินได 

เสนหรือสายท่ีถือไดท่ีติดกับของเลนบินได เชน วาวของเลน หรือของเลนบินไดอ่ืน ๆ ท่ีมีความยาว
มากกวา 1.8 m ตองมีความตานทานไฟฟามากกวา 108 Ω/cm และตองแสดงคําเตือนวา “หามเลน
ใกลสายไฟฟาหรือขณะฝนฟาคะนอง” ท่ีผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.7 และการตรวจพินิจ 

4.3.9 รู ชอง และกลไกท่ีอาจสัมผัสถึง 

4.3.9.1 รูกลมในวัสดุแข็ง (circular hole in rigid materials) 

ของเลนสําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ ท่ีมีรูกลมในวัสดุแข็งซ่ึงหนานอยกวา 1.58 mm ถาใชแทง
ทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 mm สอดลงไปไดลึกตั้งแต 10 mm ข้ึนไป ตองสอดแทง
ทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm ลงไปไดดวย 
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4.3.9.2 ชองวางสําหรับสวนท่ีเคลื่อนท่ีไดท่ีสัมผัสถึง (accessible clearance for movable segments) 

ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ท่ีมีชองระหวางสวนท่ีเคลื่อนท่ีไดท่ีอาจสัมผัสถึง ถาใชแทง
ทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm สอดลงไปได  ตองสอดแทงทดสอบท่ีมีขนาด               
เสนผานศูนยกลาง 12 mm ลงไปไดดวย 

4.3.9.3 โซหรือสายพานของของเลนข่ี (chain or belt in ride-on toys) 

โซหรือสายพาน และจานโซหรือจานสายพาน (chain- or belt-wheel) ซ่ึงใชสงกําลังของของเลน  
ขับข่ี ตองมีท่ีครอบโซ (shield) เพ่ือปองกันไมใหเปนอันตรายตอเด็ก และตองติดแนนถอดออกไมได
ถาไมใชเครื่องมือ 

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 แลว แทงทดสอบตองเขาไมถึงโซหรือสายพาน และจาน
โซหรือจานสายพาน และตองเขาไมถึงบริเวณโซหรือสายพานมาบรรจบกับจานขับโซหรือจานขับ
สายพาน 

4.3.9.4 กลไกการขับเคลื่อนอ่ืน (other driving mechanisms) 

กลไกขับเคลื่อนตาง ๆ ของของเลนท่ีทํางานดวยระบบลาน (clockwork) แบตเตอรี่ แรงเฉ่ือย หรือ
กลไกท่ีขับเคลื่อนดวยพลังอ่ืน ๆ ตองมีสิ่งหุมหอปองกันเพ่ือไมใหนิ้วหรือสวนอ่ืนของรางกายสัมผัสถึง
ขอบคม หรือปลายแหลม หรือจุดบดทับท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.3.9.5 กุญแจไขลาน (winding key) 

ขอกําหนดนี้ใชเฉพาะของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ท่ีใชกุญแจไขลานหมุนกลไก และมีกุญแจ
ไขลานปกผีเสื้อติดอยู (ดูรูปท่ี 10) 

ระยะหางระหวางปกผีเสื้อกับตัวของเลน ตองสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ไมได หากสอดได     
ตองสอดแทงทดสอบขนาด 12 mm ไดดวย 

กรณีท่ีปกผีเสื้อมีรูตองสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ไมได 

 

 

 

รูปท่ี 10  ตัวอยางของเลนท่ีใชกุญแจไขลานปกผีเส้ือ 

(ขอ 4.3.9.5) 
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4.3.10 สปริง 

4.3.10.1 สปริงลาน (spiral spring) 

สปริงลานท่ีมีระยะหางระหวางขดลวดท่ีอยูติดกันมากกวา 3 mm ตองสัมผัสไมถึง ในทุกตําแหนงของ
การใชงาน (ดูรูปท่ี 11) 

 

รูปท่ี 11  ตัวอยางสปริงลาน 

(ขอ 4.3.10.1) 

4.3.10.2 สปริงขดแบบเกลียวชนิดใชแรงดึง (extension helical spring) 

เม่ือออกแรงดึง 40 N แลว สปริงท่ีมีระยะหางระหวางขดลวดท่ีอยูติดกันมากกวา 3 mm ตองสัมผัส
ไมถึง (ดูรูปท่ี 12) 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมสปริงท่ีเสียสภาพเมื่อออกแรงดึงแลว 
 
 

 

 

 

 

รูปท่ี 12 สปริงขดแบบเกลียวชนิดใชแรงดึง 

(ขอ 4.3.10.2) 

4.3.10.3 สปริงขดแบบเกลียวชนิดแรงกดอัด (compression helical spring) 

ขณะสปริงอยูกับท่ีและมีระยะหางระหวางขดลวดท่ีอยูติดกันมากกวา 3 mm และขณะท่ีของเลนท่ีมี
สปริงขดแบบเกลียวชนิดแรงกดอัดเปนสวนประกอบอยูในระหวางการเลน สปริงตองรับแรงกดอัดได
ไมนอยกวา 40 N และตองสัมผัสไมถึง 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมสปริงท่ีเสียสภาพเมื่อกดดวยแรง 40 N หรือสปริงท่ีมีแกนกลางซึ่งสอดแทง
ทดสอบชนิด เอ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 ระหวางขดลวดท่ีอยูติดกันไดลึกไมเกิน 5 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 
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4.4 ลักษณะเฉพาะแบบ 

4.4.1 ของเลนยัดไส 

(1) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.3 แลว ตะเข็บและวัสดุท่ีใชหุมหอตองไมขาด 

(2) วัสดุท่ีใชยัดไสตองไมมีเศษวัสดุหรือชิ้นสวนท่ีแข็ง แหลมคม หรือท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็ก            
ตองไมมีรา แมลง ชิ้นสวนของแมลง หรือตัวออนของแมลง 

กรณีท่ีวัสดุยัดไสมีลักษณะเปนเม็ดขนาดไมเกิน 3 mm ตองบรรจุหรือหอหุมหนึ่งชั้นกอนทําเปนของเลน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.4.2 ปอมปอม 

ปอมปอมสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และตาม         
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.4 แลว ตองไมหลุด หรือถาปอมปอมหลุดจากของเลนเม่ือนําปอมปอมมา
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.5 แลว ตองลอดผานเทมเพลต ซี ไมได 

หากระหวางการทดสอบความทนแรงบิดและความทนแรงดึง มีชิ้นสวนหรือเสนเชือกแตละเสนท่ีหลุด
ออกมาจากปอมปอมไมตองนําเสนเชือกท่ีหลุดมาทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.5 

4.4.3 หุนของเลนเด็กกอนวัยเรียน (pre-school play figure) 

หุนของเลนเด็กกอนวัยเรียนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) มีปลายขางหนึ่งเปนปลายโคงมน ทรงกลม หรือรูปครึ่งทรงกลม สวนท่ีเปนคอคอดท่ีติดกับสวนท่ีเปน
ทรงกระบอกไมมีสวนใดยื่นออกมา (ดูรูปท่ี 13) และ 

(2) มีความยาวรวมไมเกิน 64 mm หากมีสวนตกแตงหรือข้ึนรูปเพ่ิมเติม เชน หมวก ผม (ดูรูปท่ี 13)   
สวนดังกลาวตองยังคงทําใหหุนมีปลายโคงมน  

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.6 แลว สวนปลายทรงกลมหรือครึ่งทรงกลม ตองไมโผลพน
เทมเพลต บี   

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมหุนของเลนเด็กกอนวัยเรียนท่ีทําดวยวัสดุสิ่งทอ 
 

 

 

รูปท่ี 13 ตัวอยางหุนของเลนเด็กกอนวัยเรียน 

(ขอ  4.4.3(1) และขอ 4.4.3(2)) 
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4.4.4 ลูกโปง (balloon) 

4.4.4.1 ลูกโปงท่ีทําจากน้ํายาง (rubber latex) 

ตองแสดงคําเตือนไวบนฉลากตามขอ 6.6.3 และบริเวณสวนท่ีใชปากเปาตองมีคุณลักษณะ       
เปนไปตามขอ 4.4.19 

4.4.4.2 ลูกโปงพลาสติก (plastic balloon) 

ตองมีความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.038 mm และความหนาท่ีวัดไดแตละคาตองไมนอยกวา 0.032 mm 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.10  

สวนท่ีใชปากเปาตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.4.19 

4.4.5 ลูกหิน (marbles) 

ลูกหิน หรือของเลนท่ีมีลูกหินประกอบการเลน และของเลนท่ีมีลูกหินอยูภายในสําหรับเด็กอายุตั้งแต        
3 ขวบข้ึนไปแตต่ํากวา 8 ขวบ เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลว หากลูกหินหลุดออกได 
ตองแสดงคําเตือนไวท่ีผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.1 และ ขอ 6.6.2 

หมายเหตุ ลูกหินหมายรวมถึงลูกแกว และลูกทรงกลมแข็งอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

4.4.6 ของเลนรูปครึ่งทรงกลม หรือครึ่งทรงรีภายในกลวงคลายภาชนะ 

ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ท่ีเปนรูปครึ่งทรงกลม หรือครึ่งทรงรีภายในกลวงคลายภาชนะ 
รวมถึงรูปถวย รูปชาม มีปากท่ีมีเสนผานศูนยกลางหรือแกนรองภายในและแกนหลักภายใน (ดูรูปท่ี 14)
ระหวาง 64 mm และ 102 mm มีปริมาตรนอยกวา 177 mL และลึกมากกวา 13 mm ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ อยางนอย 1 ขอ 

4.4.6.1 มีรูอยูต่ําจากขอบปากของเลนลงมาอยางนอย 13 mm อยางนอย 2 รู ขนาดเสนผานศูนยกลาง     
ไมนอยกวา 2 mm โดย 

(1) กรณีของเลนมีรูท่ีกน รูตองหางกันไมนอยกวา 13 mm โดยวัดจากขอบรู ดังรูปท่ี 15 หรือ 

(2) กรณีของเลนมีรูไมอยูบริเวณกน รูตองอยูในตําแหนงท่ีเปนมุมไมนอยกวา 30º แตตอง             
ไมเกิน 150º ดังรูปท่ี 16 

4.4.6.2 กรณีท่ีของเลนรูปถวยมีผนังก้ันกลางตามรูปท่ี 17 สันผนังตองอยูต่ําจากขอบปากของเลนลงมา       
ไมเกิน 6 mm 

4.4.6.3 กรณีท่ีของเลนรูปถวยมีรูอยูต่ําจากขอบปากของเลนลงมาตั้งแต 6 mm ถึง 13 mm ตองมีอยางนอย 
3 รู อยูหางกันเปนมุมไมนอยกวา 100º 

4.4.6.4 กรณีของเลนไมมีรูตองมีปากหยักลักษณะเดียวกันโดยรอบระยะหางระหวางยอด 2 ยอดท่ีติดกัน   
หรือก่ึงกลางของยอดสองยอดท่ีอยูติดกัน ตองไมเกิน 25 mm และความลึกของรอยหยักตอง                                  
ไมนอยกวา 6 mm ดังรูปท่ี 18 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 
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หมายเหตุ ขอกําหนดขอ 4.4.6 น้ีไมครอบคลุม ของเลนตอไปน้ี 
(1) ภาชนะสําหรับใสของเหลวสําหรับเด็กอายุ 2 ขวบข้ึนไป เชน หมอ กระทะ 
(2) ภาชนะท่ีปดไดสนิทเพ่ือรักษาสภาพของเลน เชน กลองเก็บดินปน 
(3) สวนของของเลนท่ีมีขนาดใหญและไมหลุดเมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 

แลวแตกรณี เชน ปลองควันของรถไฟของเลนท่ียึดแนนถาวรกับรถไฟของเลน  สระวายนํ้าท่ี
ยึดแนนอยูกับเพลยสเคป 

(4) ภาชนะบรรจุท่ีมีเจตนาใหท้ิงเมื่อนําของเลนออกแลว 
 

 

รูปท่ี 14 ภาพแสดงตําแหนงแกนหลักและแกนรองของรูปครึ่งทรงรี 
(ขอ 4.4.6) 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 15  ตัวอยางรูเปดบริเวณฐานของเลน 

(ขอ 4.4.6.1(1)) 
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หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 16  ตัวอยางรูเปดท่ีไมอยูบริเวณฐานของเลน 

(ขอ 4.4.6.1(2)) 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 17  ตัวอยางรูเปดท่ีมีผนังกั้นระหวางชองเปด 

(ขอ 4.4.6.2) 

 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

รูปท่ี 18 ตัวอยางขอบบนท่ีเปนรอยหยัก 

(ขอ 4.4.6.4) 
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4.4.7 ของเลนท่ีมีกลไกการพับ (folding mechanism) 

4.4.7.1 รถเข็นของเลน และของเลนอ่ืนท่ีคลายกัน  

 (1) รถเข็นของเลน และของเลนอ่ืนท่ีคลายกันท่ีมีกลไกการพับและการเลื่อน ท่ีมีมือจับหรือ
โครงสรางท่ีพับลงมาทับหรือโดนเด็กได (ดูรูปท่ี 19) ตองมีลักษณะดังนี้  

(1.1) ตองมีล็อกหลักและล็อกรองอยางนอยอยางละ 1 ตัว กระทําโดยตรงตอกลไกดังกลาว
ขางตน 

(1.2) ล็อกตามขอ (1.1) อยางนอย 1 ตัว ตองทํางานอัตโนมัติเม่ือกางรถเข็นสําหรับเด็กเลน 

(1.3) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.1 แลว รถเข็นของเลนตองไมยุบ         
และตัวล็อกทุกตัวยังคงล็อกได และตองไมหลุดหรือเสียหาย 

(1.4) กรณีท่ีมีล็อกเหมือนกัน 2 ตัว ติดตั้งอยูดานขวา 1 ตัว และดานซาย 1 ตัว ใหถือวาของ
เลนนั้นมีล็อก 1 ตัว 

(1.5) รถเข็นของเลนท่ีกางออกไดบางสวนดวยอุปกรณล็อกตัวเดียว เม่ือนําไปทดสอบตาม 
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.1 แลว รถเข็นของเลนตองไมยุบ และตัวล็อกยังคงล็อกได
และตองไมหลุดหรือเสียหาย 

(2) รถเข็นของเลนสําหรับเด็กท่ีมือจับหรือโครงสรางพับลงมาทับหรือโดนเด็กไมได (ดูรูปท่ี 20)   
ตองเปนดังนี้ 

(2.1) มีอุปกรณล็อกหรือปองกันการพับ (safety stop) อยางนอย 1 ตัว ท่ีทํางานโดย
อัตโนมัติหรือดวยมือก็ได 

(2.2) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.2 แลว รถเข็นของเลนตองไมยุบหรือพัง
และอุปกรณล็อกหรืออุปกรณหยุดการพับตองยังคงใชงานได และไมหลุดออก 

(2.3) รถเข็นของเลนท่ีกางออกไดบางสวนเม่ืออุปกรณล็อกยังไมทํางานเม่ือนําไปทดสอบ  
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.2 แลว รถเข็นเด็กเลนตองไมยุบหรือพัง และอุปกรณ 
ล็อกหรืออุปกรณหยุดการพับตองยังคงใชงานได และไมหลุดออก 

หมายเหตุ 1.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมรถเข็นของเลน และของเลนอ่ืนท่ีคลายกัน ท่ีมีความกวางของท่ีน่ัง                         
นอยกวา 140 mm 

2.  การกางออกไดบางสวน เปนการกางออกในลักษณะท่ีอาจทําใหผูใชเขาใจผิดไดวารถเข็น      
ของเลนกางออกสมบูรณแลว 
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คําอธิบาย 
1  คือ ทิศทางการเคลื่อนท่ีของมือจับ 
2  คือ ทิศทางการเคลื่อนท่ีของโครงสรางรถเข็นของเลน 

รูปท่ี 19 ตัวอยางรถเข็นของเลนท่ีมีมือจับหรือโครงสรางท่ีพับลงมาทับหรือโดนเด็กได 

(ขอ 4.4.7.1(1)) 

 
คําอธิบาย 
1   คือ ทิศทางการเคลื่อนท่ีของโครงสรางรถเข็นของเลน 

รูปท่ี 20 ตัวอยางรถเข็นของเลนสําหรับเด็กท่ีมือจับหรือโครงสรางพับลงมาทับหรือโดนเด็กไมได 

(ขอ 4.4.7.1(2)) 

4.4.7.2 ของเลนอ่ืนท่ีมีกลไกการพับ 

ของเลนเลียนแบบเครื่องเรือนหรือของเลนอ่ืนซ่ึงมีกลไกการพับ ท่ีวางแขนหรือตัวยึดโยง (brace)     
ท่ีรับน้ําหนักตัวเด็กหรือมวลท่ีใกลเคียงกันได ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้ 

(1) มีอุปกรณล็อกหรือปองกันการพับ เพ่ือปองกันของเลนเคลื่อนหรือพังลงโดยฉับพลันหรือโดย    
ไมคาดคิด  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.3 
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(2) ระยะหางระหวางสวนท่ีเคลื่อนได ถาสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ได ตองสอดแทงทดสอบ
ขนาด 12 mm ไดดวย เพ่ือปองกันนิ้วมือและนิ้วเทาจากการถูกหนีบ หรือเปนแผลฉีกขาด                
เม่ือของเลนเกิดการเคลื่อนท่ีหรือพังลงมาโดยฉับพลันกะทันหัน 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm 
และแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm 

4.4.7.3 ระยะหางระหวางบานพับ (hinge-line clearance) 

ของเลนท่ีมีบานพับและสวนท่ีเคลื่อนไดมีมวลมากกวา 250 g ระยะหางระหวางสวนท่ีเคลื่อนไดกับ
สวนท่ีเคลื่อนไมไดตลอดแนวพับนั้น ตองสอดแทงทดสอบขนาด 5mm ไมได ถาสอดไดตองสอดแทง
ทดสอบขนาด 12 mm ไดดวย (ดูรูปท่ี 21) 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและใชแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm และแทง
ทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm 

 

คําอธิบาย 
1 คือ แนวพับ 
2 คือ ฝาปด 
3 คือ ตัวกลอง 
A คือ ความกวางรองของแนวพับ 

รูปท่ี 21 ตัวอยางความกวางรองของแนวพับ 

(ขอ 4.4.7.3) 

4.4.8 เสถียรภาพและการรับโหลดของของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง 

4.4.8.1 เสถียรภาพของของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง 

ขอกําหนดนี้ใชกับของเลนข่ีและของเลนนั่งอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 5 ขวบ เชน 
จักรยานของเลน 3 ลอ ของเลนเลียนแบบเครื่องเรือน มาโยก 

(1) เสถียรภาพดานขาง สําหรับของเลนท่ีเด็กใชเทายันพ้ืนเพ่ือการทรงตัว 

ของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง ท่ีสูงจากพ้ืนตั้งแต 27 cm ข้ึนไป และเด็กใชเทาหรือขา
ชวยทรงตัวดานขางได เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.1 แลว ตองไมลม 
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(2) เสถียรภาพดานขาง สําหรับของเลนท่ีเด็กไมสามารถใชเทายันพ้ืนเพ่ือการทรงตัว 

ของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง ท่ีเทาและ/หรือขาของเด็กถูกจํากัด การเคลื่อนท่ี            
ไปดานขาง เชน รถของเลนท่ีปดดานขาง เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.2 แลว 
ตองไมลม 

(3) เสถียรภาพดานหนาและดานหลังของของเลน  

ของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง เชน จักรยาน 3 ลอ  มาโยก เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.12.3 แลว ตองไมลมไปขางหนาหรือขางหลัง 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมของเลน ท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 
1. ของเลนข่ีรูปทรงกลม ทรงกระบอกของเลนรูปรางอ่ืน ซึ่งปกติแลวไมมีฐานท่ีมั่นคง เชน 

จักรยานของเลน 2 ลอ โรลเลอรสเกต อินไลนสเกต 

2. ของเลนข่ีท่ีตั้งเองไมไดสําหรับเด็กตั้งแต 3 ขวบข้ึนไป ซึ่งเด็กตองใชขาท้ัง 2 ขางทรงตัวขณะข่ี
เชน จักรยานทรงตัว (bike balance) 

3. ของเลนข่ีท่ีมีความกวางระหวางลอ โดยวัดจากศูนยกลางของลอท่ีอยูดานนอกไมเกิน 150 mm 

4.4.8.2 การรับน้ําหนักของของเลนข่ีและของเลนอยูกับท่ีท่ีมีท่ีนั่ง 

กรณีของเลนข่ีหรือของเลนนั่งอยูกับท่ี เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.4 แลว ของเลน
ตองไมชํารุด และตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการของของเลนนั้น 

กรณีของเลนข่ีท่ีมีลอท่ีไมใชสกูเตอรของเลน เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.4 และ      
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.3 แลว ของเลนตองไมชํารุด และตองเปนไปตามคุณลักษณะท่ีตองการ
ของของเลนนั้น 

4.4.8.3 เสถียรภาพของของเลนตั้งพ้ืน (stability of stationary floor toy) 

ของเลนตั้งพ้ืนท่ีมีความสูงมากกวา 760 mm และมีมวลมากกวา 4.5 kg เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.12.5 แลว ของเลนตองไมลม 

4.4.9 ของเลนปดรอบ และครอบศรีษะ (enclosure) 

4.4.9.1  ของเลนปดรอบท่ีเด็กเขาไปได  

ของเลนปดรอบท่ีเด็กเขาไปไดท่ีมีประตู หนาตาง หรือฝาปด ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) การระบายอากาศ (ventilation) 

 ของเลนท่ีทําจากวัสดุท่ีอากาศผานไมได และมีประตูหรือฝา ซ่ึงปริมาตรแตละหองหรือชอง
มากกวา 0.03 m3 และมิติภายในแตละดานตั้งแต 150 mm ข้ึนไป ตองมีชองใหอากาศถายเท
เขาออกเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1)  มีชองระบายอากาศตั้งแต 2 ชองข้ึนไป แตละชองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 650 mm2 และอยู
หางกันไมนอยกวา 150 mm  (ดูรูปท่ี 22) หรือ 
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(1.2)  มีชองระบายอากาศ 1 ชอง ท่ีมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 300 mm2 และมีความยาวไมนอยกวา  
150 mm (ดูรูปท่ี 22)  

 โดยเม่ือวางของเลนบนพ้ืนในลักษณะตาง ๆ และชิดกับระนาบแนวตั้ง 2 ระนาบท่ีทํามุม 90º  
เพ่ือจําลองใหเปนมุมหอง ชองระบายอากาศตองไมถูกกีดขวาง 

 กรณีของเลนท่ีมีบริเวณท่ีเปนผนัง บาร หรือคานก้ันแบบถาวร (permanent partition or bar) 
ท่ีทําใหมิติภายในดานใดดานหนึ่งของแตละชอง มีขนาดนอยกวา 150 mm ท่ีเด็กเขาไป       
เลนไมได บริเวณนั้นของของเลนไมจําเปนตองมีชองระบายอากาศ 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 
คําอธิบาย 
1 คือ ชองระบายอากาศ 2 ชอง  

2 คือ ชองระบายอากาศ 1 ชอง  

รูปท่ี 22 ตัวอยางชองระบายอากาศ 

(ขอ 4.4.9.1(1)) 
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(2) สวนท่ีใชปด (closure) 

(2.1) ฝา บานประตู หรืออ่ืน ๆ ท่ีคลายกัน ตองไมล็อกอัตโนมัติ และเม่ือทดสอบตาม        
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.13.1 แลวตองเปดออกไดดวยแรงไมเกิน 45 N 

หมายเหตุ สวนท่ีใชปดตองไมใชกระดุม ซิป หรือของอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกันทําหนาท่ีปด 

(2.2) อุปกรณพยุงฝาของเลน และของเลนท่ีมีฝาปดเปดไดในแนวตั้ง เชน หีบของเลน          
ตองมีลักษณะดังนี้ 

(2.2.1) หีบของเลน และของเลนอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน ท่ีฝามีบานพับเปดข้ึนดานบน
ตองมีกลไกพยุงฝา เม่ือเปดฝามากกวา 50 mm แตมุมไมเกิน 60º ฝาจะตกลง
มาจากเดิมไดไมเกิน 12 mm  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.13.2.1 

(2.2.2) เม่ือทดสอบความแข็งแรงของฝาตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.13.2.2 แลว    
กลไกพยุงฝา ตองคงคุณลักษณะตามขอ 4.4.9.1(2)(2.2.1) โดยไมตองปรับแตง
กลไกพยุงฝาดังกลาว 

(2.2.3) ฝาและกลไกพยุงฝา ตองเปนไปตามขอ 4.4.7.2 และขอ 4.4.7.3 

(2.2.4) หีบของเลนตองมีวิธีใช วิธีประกอบ และวิธีดูแลรักษาตามความเหมาะสม 

4.4.9.2 ของเลนสําหรับสวมศีรษะ (toy that enclose the head) 

ของเลนสวมศีรษะ เชน หมวกอวกาศ ท่ีทําดวยวัสดุท่ีอากาศผานไมได ตองมีชองสําหรับหายใจ
บริเวณปากและจมูก และตองมีชองระบายอากาศท่ีเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1) มีชองระบายอากาศตั้งแต 2 ชองข้ึนไป แตละชองมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 650 mm2 และอยูหางกัน
ไมนอยกวา 150 mm หรือ 

(2) มีชองระบายอากาศ 1 ชอง ท่ีมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1 300 mm2 และมีความยาวไมนอยกวา 
150 mm 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.4.10 ของเลนเลยีนแบบอุปกรณปองกัน  

ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกัน เชน หมวกปองกัน แวนตาปองกัน (simulated protective 
equipment such as helmet, hat and goggle) ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

4.4.10.1 ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกันท่ีมีลักษณะแข็งและคงรูปใชสวมคลุมหรือปดหนา เชน แวนตา
ปองกัน หมวกอวกาศ หรือเครื่องปองกันหนาอ่ืน ๆ รวมถึงของเลนท่ีเจาะรูหรือครอบบริเวณตา    
เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.14 แลว ตองไมเกิดขอบคม ปลายแหลม หรือแตกเปน
ชิ้นสวนท่ีอาจหลุดเขาตาได 

4.4.10.2 ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกันตองมีคําเตือนท่ีของเลน และท่ีภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.11 
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4.4.11 ของเลนพุงหรือยิง (projectile toy) 

4.4.11.1 สวนพุงหรือยิง (projectile) 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมของเลนตอไปน้ี 
1.  ของเลนพุงหรือยิงท่ีมีฝาครอบถาวร และฝาครอบไมหลุดหรือแตกออกเมื่อทดสอบตาม         

มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26  
2.  ของเลนพุงหรือยิงท่ีสวนพุงหรือยิงเคลื่อนท่ีบนรางหรือพ้ืนผิวอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกัน 

สวนพุงหรือยิงของของเลนพุงหรือยิง ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) สวนปลายของสวนพุงหรือยิงท่ีเปนวัสดุแข็ง เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.15 แลว
สวนปลายของสวนพุงหรือยิงตองไมโผลพนออกมาจากเกจทดสอบ 

(2) บริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนพุงหรือยิง (ดูรูปท่ี 23) ตองเรียบ ไมขรุขระ และปราศจาก
ขอบคม 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

(3) บริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนปลายของสวนพุงหรือยิงท่ีเปนวัสดุแข็ง และยิงดวยพลังงานสะสม 
ตองมีรัศมีความโคงไมนอยกวา 0.25 mm 

 การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

หมายเหตุ  1.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมปลายของสวนพุงหรือยิงท่ีทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง 

2.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมของเลนพุงหรือยิงท่ีมีระยะยิงสูงสุดไมเกิน 300 mm เมื่อ
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.16 

(4) สวนพุงหรือยิงท่ีมีดานปลายเปนถวยดูด (suction cup) ตองมีความยาวของกานถวยดูด         
ไมนอยกวา 57 mm และเม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และ
ความทนแรงดึงสําหรับสวนพุงหรือยิงท่ีมีดานปลายเปนถวยดูดตาม มอก. 685 เลม 2            
ขอ 3.26.5.6 แลว ความยาวของกานถวยดูดตองไมนอยกวา 57 mm 

 การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

หมายเหตุ  1.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถวยดูดท่ีไมสามารถลอดผานเทมเพลต ซี ได 

2.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถวยดูดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาเสนผานศูนยกลาง
ของกานในสภาวะปกต ิ

(5) สวนพุงหรือยิงท่ีมีดานปลายเปนถวยดูด เม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2     
ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงสําหรับสวนพุงหรือยิง ท่ี มีดานปลายเปนถวยดูดตาม                          
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.6 แลว ถวยดูดตองไมหลุดออกจากแกนของสวนพุงหรือยิง 

หมายเหตุ  1.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถวยดูดท่ีไมสามารถลอดผานเทมเพลต ซี ได 

2.  ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถวยดูดท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาเสนผานศูนยกลาง
ของกานในสภาวะปกต ิ
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คําอธิบาย 
1 คือ บริเวณขอบหรือบริเวณมุม 

รูปท่ี 23 ตัวอยางบริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนพุงหรือยิง 

(ขอ 4.4.11.1(2)) 
4.4.11.2 ของเลนใชพุงหรือยิงดวยพลังงานสะสม (projectile toy with stored energy) 

 ของเลนพุงหรือยิงดวยพลังงานสะสม ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) ของเลนพุงหรือยิงสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไป ตองผานการทดสอบการเลนท่ีผิดปกติซ่ึง
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 และ เม่ือทดสอบการทนแรง
กระแทกของสวนพุงหรือยิงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.3 แลว สวนพุงหรือยิงตอง           
ไมแตกหักจนเกิดเปนขอบคม และปลายแหลม 

(2) สวนพุงของของเลนพุงหรือยิงสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 

(3) เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.1 แลว พลังงานจลนสูงสุดตองไมเกิน 0.08 J หาก
สูงกวา 0.08 J ตองมีลักษณะดังนี้ 

(3.1) สวนปลายตองมีวัสดุปองกันทําดวยวัสดุยืดหยุน และเม่ือทดสอบพลังงานจลนของ   
ของเลนพุงหรือยิงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.2 แลว พลังงานจลนตอหนวยพ้ืนท่ี
ท่ีตกกระทบตองไมเกิน  2 500 J/m2 

(3.2) ตองมีคําเตือนท่ีผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.10 

(4) เม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงสําหรับ
สวนประกอบท่ีใชปองกันตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.5 แลว วัสดุปองกันสวนปลาย     
ตองไมหลุดออกจากสวนพุงหรือยิง 

(5) เม่ือทดสอบการทนแรงกระแทกของสวนพุงหรือยิงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.3 แลว    
สวนพุงหรือยิงตองไมแตกหักจนเกิดเปนขอบคม และปลายแหลม 

(6) กลไกการยิงของของเลนพุงหรือยิง ตองไมสามารถใชสวนพุงหรือยิง (improvise projectiles) 
ท่ีเปนวัตถุอ่ืนท่ีเปนอันตรายในการยิงได (ดูรูปท่ี 24) 

หมายเหตุ  วัตถุอ่ืนท่ีเปนอันตรายมีรูปทรงดังรูปท่ี 24 และมิติเปนไปตามตารางท่ี 1 
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คําอธิบาย 
1 คือ รูปทรงกระบอก (cylindrical shaft) 
2 คือ รูปทรงจาน (disc) 
3 คือ รูปทรงกลม (sphere) 

รูปท่ี 24 ตัวอยางรูปทรงของสวนพุงหรือยิงท่ีเปนวัตถุอ่ืนท่ีเปนอันตราย 

(ขอ 4.4.11.2(6)) 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดมิติรูปทรงของสวนพุงหรือยิงท่ีเปนวัตถุอ่ืนท่ีเปนอันตราย 
(ขอ 4.4.11.2(6), รูปท่ี 24) 

หนวยเปนมิลลิเมตร 

คําอธิบาย ชื่อ วัสดุ 
เสนผาน
ศูนยกลาง 

D 

ความยาว
เพลา 
X1 

ความยาว
กรวย 
X2 

รัศม ี       
สวนปลาย a 

R 

ความหนา 
H 

รูปทรงกระบอก 
A ดินสอ  ไมเน้ือแข็ง 7 155 15 0.5 - 
B ตะปูยาว / ไสปากกา อลูมิเนียม 3 100 5 0.1 - 
C ไสปากกา อลูมิเนียม  3 50 5 0.1 - 
D ตะปูสั้น / ไมจิม้ฟน อลูมิเนียม  1.5 50 2.3 0.05 - 
E ไมจิ้มฟน อลูมิเนียม 1.5 25 2.3 0.05 - 
รูปทรงกลม 
F ลูกเหล็ก เหล็ก 8 -   - 
G ลูกแกวขนาดเล็ก แกว 16 -   - 
H ลูกแกวขนาดใหญ แกว 25 -   - 
รูปทรงจาน 
I เหรียญขนาดเล็ก เหล็ก 15 -   1.5 

หมายเหต ุ a คือ รัศมีสวนปลายโดยประมาณ 
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4.4.11.3 ของเลนพุงหรือยิงท่ีไมใชพลังงานสะสม (projectile toy without stored energy) 

ของเลนพุงหรือยิงท่ีไมใชพลังงานสะสม เชน ชุดคันธนูและลูกธนู ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) สวนพุงท่ีมีลักษณะเปนลูกธนูหรือลูกดอก สวนปลายของหลาวหรือลูกดอกตองไมทําจากโลหะ 
ไมมีปลายแหลมคม และตองมีวัสดุปองกันติดครอบอยูท่ีสวนปลาย โดยวัสดุปองกันท่ีปลาย   
ตองทําจากวัสดุยืดหยุน เชน ยาง และมีพ้ืนท่ีสัมผัสอยางนอย 3 cm2 

หมายเหตุ กรณีท่ีสวนปลายของหลาวหรือลูกดอกตองเก่ียวของกับแมเหล็กใหทําจากวัสดุแมเหล็กได 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

(2) ลูกธนูหรือลูกดอกเม่ือทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทน
แรงดึงสําหรับสวนประกอบท่ีใชปองกันตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 แลว วัสดุปองกันตอง
ไมหลุดออก กรณีท่ีวัสดุปองกันหลุดออกตองใชเลนไมได 

(4) เม่ือทดสอบชุดคันธนูและลูกธนูตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17 แลว ถาชุดคันธนูและลูกธนูมีคา
พลังงานจลนสูงสุดมากกวา 0.08 J พลังงานจลนตอหนวยพ้ืนท่ีผิวสัมผัสตองไมเกิน 2 500 J/m2 

(5) สวนพุงหรือยิงสําหรับของเลนท่ีใชปากเปา เม่ือทดสอบความคงทนของของเลนท่ีใชปากเปาตาม 
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.22 แลว สวนพุงหรือยิงตองไมสามารถหลุดลอดเขาปากได 

(6) ตองระบุคําเตือนถึงอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเลนไมถูกตอง 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมของเลนท่ีใชการโยนรับสงระหวางผูเลน เชน จานรอน (flying discs) 
ลูกบอล และอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะการใชงานคลายกัน 

4.4.12  ปกหมุนและใบพัด  

ปกหมุนและใบพัดท่ีขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา สปริง หรือแรงเฉ่ือย ตองออกแบบปกหมุนและใบพัด    
เพ่ือลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บท่ีดวงตา ใหมีคุณลักษณะเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1)  ปกหมุนและใบพัด ตองมีวัสดุปองกันการเขาถึงสวนปลายของปกหมุนและใบพัด ในระหวางการ    
ใชงาน (ดูรูปท่ี 25) 

(2) สวนปลายของปกหมุนและใบพัด ตองติดแนนไมหลุดออก  

(3) บริเวณขอบของปกหมุนและใบพัด ตองทําดวยวัสดุยืดหยุน (ดูรูปท่ี 25) 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมปกหมุนและใบพัด ดังตอไปน้ี 
1.  ปกหมุนและใบพัดท่ีหมุนในระนาบแนวตั้ง เชน ใบพัดเครื่องบินท่ีควบคุมโดยรีโมท หรือเครื่องควบคุม

ทางไกล 
2.  ปกหมุนและใบพัดท่ีมีระยะยิงสูงสุดไมเกิน 300 mm เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.16 
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คําอธิบาย 
1  คือ  ทิศทางการหมุน (direction of rotation) 
2  คือ  หมุดยึด (loose fit rivet) 
3  คือ  วัสดุยืดหยุน (resilient material) 
4  คือ  วัสดุปองกันแบบพลาสติก (plastic wire protector) 

รูปท่ี 25 ตัวอยางการออกแบบปกหมุนและใบพัดเพ่ือลดความเส่ียงในการเกิดการบาดเจ็บท่ีดวงตา 

(ขอ 4.4.12) 
4.4.13 ของเลนในน้ํา (aquatic toy) 

ของเลนในน้ําท่ีตองเปาลม จุกเปาตองมีลิ้นปองกันลมยอนกลับ (non-return valve) พรอมจุกปดติดอยู
กับของเลนอยางถาวร เม่ือเปาลมแลวจุกเปาตองกดใหจมลงไปในของเลนได โดยมีสวนยื่นออกมาจากผิว
ของเลนไดไมเกิน 5 mm 

ตองมีคําเตือนท่ีผลิตภัณฑ และท่ีภาชนะบรรจุ ตามขอ 6.6.12 โดยท่ีคําเตือนบนของเลนตองอยูในระยะ   
ไมเกิน 100 mm เม่ือวัดจากตําแหนงชอง หรือลิ้นเปด-ปด และตองติดแนนไมหลุดออก 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.4.14 การหามลอ (braking)  

4.4.14.1 ของเลนขับข่ี ท่ี มีลอขับเคลื่อนโดยทางกลหรือไฟฟา และลอนั้นยังหมุนอยางอิสระไดดวย              
ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) มีหามลอ 

(2) ของเลนท่ีมีมวลตั้งแต 30 kg ข้ึนไป ตองมีหามลอขณะจอด (parking brake) 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

(3) เม่ือทดสอบประสิทธิภาพของหามลอตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.2 แลว ระยะท่ีของเลน
เคลื่อนท่ีตองไมมากกวา 5 cm 

หมายเหตุ  การทดสอบวาเปนลอหมุนอยางอิสระหรือไม ใหทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.1 
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4.4.14.2 ของเลนข่ีท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟา ตองควบคุมโดยสวิตซท่ีตัดไฟฟาอัตโนมัติเม่ือปลอยสวิตซ และ     
เม่ือหามลอไฟฟาท่ีใชขับเคลื่อนตองตัดโดยอัตโนมัติดวย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถึง 
(1) ของเลนท่ีขับเคลื่อนลอโดยตรงดวยมือหรือดวยเทา เชน รถถีบ รถสามลอถีบ  
(2) ของเลนท่ีขับเคลื่อนดวยไฟฟา ความเร็วสูงสุดของของเลนท่ีไมมีเด็กน่ังอยูบนของเลน ไมเกิน 

1 m/s มีท่ีน่ังสูงจากพ้ืนนอยกวา 300 mm และเด็กใชเทายันพ้ืนไดสะดวก 
(3) จักรยานของเลนตามขอ 4.4.15 

4.4.15 จักรยานของเลน 

จักรยานของเลนเม่ือปรับอานนั่งไวท่ีระยะสวมข้ันต่ํา (minimum insertion depth) (ตําแหนงอาน
นั่งสูงสุด) (ดูรูปท่ี 26) ตองมีความสูงจากพ้ืนไมเกิน 435 mm 

กรณีมีโซหรือสายพาน โซหรือสายพานดังกลาวตองเปนไปตามขอ 4.3.9.3 และมีคุณลักษณะอ่ืนดังนี้ 

4.4.15.1 การระบุความสูงของอานนั่งสูงสุด (maximum saddle height) 

เสาของอานนั่งตองมีขีดสัญลักษณท่ีติดแนนไมหลุดลอก เพ่ือแสดงระยะสวมข้ันต่ําในการสวมอานนั่ง
ลงในโครงจักรยาน ดังรูปท่ี 26 โดยตําแหนงของระยะสวมข้ันต่ําของอานนั่ง ตองมีระยะหางจาก
ปลายดานลางของเสาอานนั่งไมนอยกวา 2.5 เทาของเสนผานศูนยกลางของเสาอานนั่ง  

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

 

 

คําอธิบาย 
H  คือ ระยะความสูงท่ีตําแหนงอานน่ังสูงสุด 

รูปท่ี 26 ตัวอยางเครื่องหมายแสดงระยะสวมข้ันต่ําของอานนั่ง และตําแหนงการวัดความสูงของจักรยานของเลน 

(ขอ 4.4.15 และขอ 4.4.15.1) 
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4.4.15.2 หามลอ 

จักรยานของเลนท่ีมีลอหมุนอิสระ (free-wheeling) คือเม่ือหยุดถีบแลวยังเคลื่อนไปขางหนาได    
ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ตองติดตั้งระบบหามลอท่ีลอหลัง 

(2) คันหามลอ (handbrake) ตองมีระยะหางจากมือจับไมเกิน 60 mm โดยวัดจากจุดก่ึงกลางของ
คันหามลอ (ดูรูปท่ี 27) และคันหามลอตองมีความยาวไมนอยกวา 80 mm 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

(3) เม่ือทดสอบประสิทธิภาพของหามลอตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.3 แลว ระยะที่ของเลน
เคลื่อนท่ีตองไมมากกวา 5 cm 

หมายเหตุ  การทดสอบวาเปนลอหมุนอยางอิสระหรือไม ใหทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.1 

 

หนวยเปนมิลลิเมตร 
คําอธิบาย 
1  คือ ระยะหางระหวางมือจับกับคันหามลอ, d 
2  คือ จุดก่ึงกลางคันหามลอ 
3  คือ ความยาวของคันหามลอ, l 
4  คือ จุดหมุน 

รูปท่ี 27 มิติของคันหามลอ 

(ขอ 4.4.15.2(2)) 

4.4.16 ความเร็วสูงสุดของของเลนท่ีขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา 

ของเลนท่ีขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา ตองมีความเร็วสูงสุดไมเกิน 8 km/h  

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.19 
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4.4.17 ของเลนท่ีมีแหลงใหความรอน (toy containing a heat source) 

ของเลนท่ีมีแหลงใหความรอน เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.20 แลว ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) ตองไมลุกไหม เม่ือใชความรอนสูงสุดตามขอแนะนําการเลน 

(2)  อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของมือจับปุมบังคับ และสวนอ่ืนท่ีตองใชมือสัมผัส ตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

(2.1) สวนท่ีทําดวยโลหะ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 25ºC 

(2.2) สวนท่ีทําดวยแกวหรือพอรซเลน อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 30ºC 

(2.3) สวนท่ีทําดวยพลาสติกหรือไม อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 35ºC 

(3) อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนของสวนอ่ืนท่ีเขาถึงได (accessible part) ตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดดังนี้ 

(3.1) สวนท่ีทําดวยโลหะ อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 45ºC 

(3.2) สวนท่ีทําจากวัสดุอ่ืน อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึนไมเกิน 55ºC 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมถึงตะเกียงหรืออุปกรณสําหรับจุดไฟในชุดทดลองเคมี หรือหลอดไฟฟา        
และอุปกรณอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

4.4.18 ของเลนท่ีมีของเหลวภายใน 

ของเลนท่ีมีของเหลวภายใน เม่ือทดสอบการรั่วซึมของของเลนท่ีบรรจุของเหลวตาม มอก. 685 เลม 2       
ขอ 3.21 แลว ตองไมรั่วซึม  

กรณีของเลนท่ีมีของเหลวภายในสําหรับกัดเลน ตองมีคําเตือนตามขอ 6.6.16 

4.4.19 ของเลนท่ีใชปากเปา (mouth-actuated toy) 

4.4.19.1 ของเลนท่ีใชปากเปา ซ่ึงสวนท่ีใชปากเปาท่ีถอดออกจากของเลนได ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 

4.4.19.2 สวนท่ีใชปากเปาของของเลนท่ีใชปากเปา ท่ีถอดออกจากของเลนไมได เม่ือทดสอบความทนแรงบิด
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 แลว 
ชิ้นสวนท่ีใชปากเปาตองไมหลุดออก แตหากชิ้นสวนท่ีใชปากเปาหลุดออกเม่ือนําไปทดสอบตาม      
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

4.4.19.3 ของเลนท่ีใชปากเปา ซ่ึงมีสวนประกอบท่ีอาจหลุดออกได เชน ลูกกลิ้งในนกหวีดหรือลิ้นเครื่องเปา     
เม่ือทดสอบความคงทนของของเลนท่ีใชปากเปาตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.22 แลว ตองไมมี
ชิ้นสวนใดหลุดออกมาจากของเลน หากมีชิ้นสวนใดหลุดออกมาเม่ือนําไปทดสอบตาม มอก. 685   
เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

4.4.19.4 สวนท่ีใชปากเปาท่ีถอดออกได และถอดออกไมไดสําหรับเปาลูกโปง ตองมีลักษณะเปนไปตาม                    
ขอ 4.4.19.1 และขอ 4.4.19.2 
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4.4.20 โรลเลอรสเกตของเลน อินไลนสเกตของเลน และสเกตบอรดของเลน สําหรับเด็กท่ีมีมวลไมเกิน 20 kg 

ตองแสดงคําเตือนบนของเลนหรือบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.17 และคําเตือนท่ีแสดงวาใชสําหรับเด็กท่ีมี
มวลไมเกิน 20 kg 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.4.21 แกปท่ีเปนสวนประกอบของของเลน  

เม่ือทดสอบโดยเลียนแบบการเลนจริง ตองไมทําใหเกิดเปลวไฟ สวนของของเลนตองไมติดไฟ หรือ        
ตองไมมีสะเก็ดซ่ึงอาจเปนอันตรายตอดวงตา และตองแสดงคําเตือนบนบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.18 

4.4.22 ของเลนท่ีมีเสียง หรือของเลนท่ีมีเสียงและใชใกลหู 

ของเลนท่ีมีเสียง หรือของเลนท่ีมีเสียงและใชใกลหู ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

4.4.22.1 ของเลนท่ีมีเสียงและใชใกลหู  ตองมีระดับความดันเสียงสมมูลวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก เอ              
(A-weighted equivalent sound pressure level, LpAeq) ไมเกิน 65 dB 

4.4.22.2 ของเลนท่ีมีเสียงท่ีเกิดจากการเคลื่อนท่ีท่ีเด็กเลน เชน รถไขลานหรือรถของเลนท่ีมีกลไกการเกิดเสียงท่ี
ติดกับเพลา ตองมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก เอ ขณะไมมีการรบกวนเฉลี่ย             
(A-weighted maximum sound pressure level, LpAmax, for pass-by tests) ไมเกิน 85 dB 

4.4.22.3 ของเลนอ่ืน ๆ ท่ีมีเสียง ท่ีไมเขาขายขอ 4.4.22.1 และขอ 4.4.22.2 ตองมีระดับความดันเสียงสมมูล
วัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก เอ (LpAeq) ไมเกิน 85 dB 

4.4.22.4 ของเลนท่ีมีเสียงและใชใกลหตูองมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก ซี (C-weighted 
peak sound pressure level, LpCpeak) ไมเกิน 110 dB 

4.4.22.5 ของเลนอ่ืน ๆ ท่ีมีเสียง ท่ีไมใชของเลนใชใกลหู และไมใชของเลนท่ีเกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิด
อ่ืน เชน ของเลนเขยา ท่ี ทําให เ กิดเสียง ตองมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวง                   
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) ไมเกิน 115 dB 

4.4.22.6 ของเลนท่ีเกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิดอ่ืน ตองมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวง
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) ไมเกิน 125 dB 

4.4.22.7 หากของเลนท่ีเกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิดอ่ืนมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวง
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) เกิน 115 dB ตองแสดงคําเตือนท่ีผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.18 

การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.27 และการตรวจพินิจ 
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หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุม 

(1) เสียงท่ีเกิดจากของเลนท่ีใชปากเปา ท่ีระดับความดันเสียงข้ึนกับแรงดันในการเปาของเด็ก เชน นกหวีด 
เครื่องดนตรีจําลอง 

(2) เสียงท่ีเกิดจากของเลนท่ีเกิดเสียงโดยการตี/กระทบ ท่ีระดับความดันเสียงข้ึนกับการออกแรง
กระทําของเด็ก เชน กระดิ่ง ระฆัง กลอง หรือของเลนท่ีบีบใหเกิดเสียง ของเลนเขยาใหเกิดเสียง
สําหรับเด็กเล็กใหเปนไปตามขอ 4.4.22.5 

(3) เสียงท่ีเกิดจาก วิทยุ เครื่องเลนเทป เครื่องเลนซีดี และของเลนไฟฟาอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน         
ซึ่งระดับความดันเสียงข้ึนอยูกับเน้ือหาของสื่อท่ีนําออกมา หรือเขียนทับซ้ํา เชน แผนดิสก แฟลซ
การด หรือเน้ือหาท่ีโหลดจากอินเตอรเน็ต 

(4) เสียงท่ีเกิดจากของเลนท่ีนําไปเช่ือมตอกับอุปกรณไฟฟาภายนอก เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร ซึ่งวัด
ระดับเสียงโดยอุปกรณภายนอก 

(5) เสียงท่ีเกิดจากการกระจายออกจากหูฟง 

(6) เสียงท่ีเกิดจาก วิทยุสื่อสาร (walkie-talkies) เครื่องบันทึกเสียง โทรโขง (megaphones) และ  
คาซู (kazoos) 

(7) เสียงระดับความดันเสีงสมมูล (LpAeq ) ท่ีเกิดจากของเลนท่ีเกิดเสียงโดยการดึงและดัน แตไมรวมถึง
เสียงระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงนํ้าหนัก ซี (LpCpeak) ท่ีเกิดจากของเลนท่ีเกิดเสียงโดย
การดึงและดัน 

(8) เสียงระดับความดันเสีงสมมูล (LpAeq ) ท่ีเกิดจากแกป หรือการระเบิดอ่ืน ๆ 

4.4.23 สกูเตอรของเลน (toy scooter) 

4.4.23.1 สกูเตอรของเลน แบงตามมวลตัวเด็กสูงสุดท่ีรับได ออกเปน 2 ประเภท คือ  

(1) ประเภทรับมวลตัวเด็กสูงสุดไดไมเกิน 20 kg 

(2) ประเภทรับมวลตัวเด็กสูงสุดไดตั้งแต 20 kg ถึง 50 kg 

4.4.23.2 คําเตือน และขอแนะนําในการเลน 

ท่ีผลิตภัณฑตองระบุประเภทของสกูเตอรของเลน เชน รับมวลสูงสุดไดไมเกิน 20 kg และตองระบุ  
คําเตือนตามขอ 6.6.19 หากมีภาชนะบรรจุตองมีคําเตือนท่ีมีรายละเอียดเหมือนกับคําเตือน           
ท่ีผลิตภัณฑดวย 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.4.23.3 ความแข็งแรงของสกูเตอร 

เม่ือทดสอบความแข็งแรงของสกูเตอรในสภาพนิ่งตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.28 และความ
แข็งแรงสกูเตอรของเลนขณะเคลื่อนท่ีตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.29 แลว ตองมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 
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(1) ตองไมมีขอบคมท่ีอาจสัมผัสถึง 

 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 

(2) ตองไมมีปลายแหลมท่ีอาจสัมผัสถึง 

 การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.9 

(3) กลไกการขับเคลื่อนท่ีอาจสัมผัสถึง ตองไมเปนอันตรายตอนิ้วหรือสวนอ่ืนของรางกาย 

(4) ตองไมเสียหายจนทําใหไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

4.4.23.4 ความแข็งแรงของแกนบังคับทิศทาง 

เม่ือทดสอบความแข็งแรงของแกนบังคับทิศทางตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.31 แลว ตองมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) แกนบังคับทิศทางตองไมเสียหายจนทําใหสกูเตอรของเลนไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

(2) แกนบังคับทิศทางตองไมแตกหรือแยกออกเปน 2 สวน 

(3) ตัวล็อกของแกนบังคับท่ีปรับระดับความสูงได ตองไมเสียหายหรือหลุดออก 

4.4.23.5 เสถียรภาพ 

สกูเตอรของเลนท่ีมีลอ 3 ลอ หรือมากกวา และมีระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของลอท่ีอยูหางกัน
มากท่ีสุดเกินกวา 150 mm เม่ือทดสอบเสถียรภาพดานขางตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.1 โดย
ใชมวล 50 kg แลว สกูเตอรของเลนตองไมลม 

4.4.23.6 แกนบังคับทิศทางและมือจับท่ีปรับระดับความสูงหรือพับไดั 

แกนบังคับทิศทางและมือจับท่ีปรับระดับความสูงหรือพับไดของสกูเตอรของเลน ตองมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือปองกันการเลื่อนระดับความสูงโดยไมเจตนา แกนบังคับทิศทางท่ีปรับระดับความสูงไดตอง
มีคุณลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

(1.1) ตองใชเครื่องมือในการปรับระดับความสูง หรือ 

(1.2) ตองมีตัวล็อกหลักอยางนอย 1 ตัว และตัวล็อกรอง อีก 1 ตัว โดยตัวล็อก อยางนอย 1 ตัว 
ตองทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือมีการปรับความสูง และแกนบังคับทิศทางตองไมแยกจากกัน
โดยไมเจตนา 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

(2) แกนบังคับทิศทางท่ีพับเก็บได ตองมีตัวล็อกท่ีกลไกการพับ 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
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(3) ชองระหวางสวนท่ีเคลื่อนท่ีอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของนิ้ว ตองมีขนาดนอยกวา 5 mm หรือ
มากกวา 12 mm 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm 
และแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm สอดลงระหวางชอง 

(4) ชองของชิ้นสวนท่ีเคลื่อนท่ีไดซ่ึงบาดนิ้วได ตองมีขนาดนอยกวา 5 mm 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm 
สอดลงระหวางชอง 

(5) เม่ือทดสอบความทนการแตกหรือแยกของมือจับสกูตเตอรของเลนตาม มอก. 685 เลม 2       
ขอ 3.32 แลว มือจับตองไมแตกหรือแยกออกเปน 2 สวนหรือมากกวา 

4.4.23.7 หามลอ 

สกูเตอรของเลนท่ีมีฉลากระบุวาใหใชสําหรับเด็กมวลไมเกิน 20 kg อาจมีหามลอหรือไมก็ได 

สกูเตอรของเลนสําหรับเด็กมวลเกิน 20 kg ตองมีหามลอหลัง ท่ีทํางานไดผล และไมลดความเร็วลง
อยางกะทันหัน และแรงท่ีใชหามลอขณะสกูเตอรของเลนแลนบนพ้ืนเรียบและเอียงตองไมเกิน 50 N 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.30  
4.4.23.8 ขนาดลอ 

ลอหนาตองมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 120 mm 

การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.4.23.9 มือจับ 

มือจับของสกูเตอรของเลนตองมีวัสดุหุมหรือปดดวยวัสดุท่ีมีความยืดหยุนท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 40 mm โดยวัดจากสวนปลายของวัสดุหุมมือจับไมเกิน 20 mm 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.4.24 แมเหล็กและสวนประกอบแมเหล็ก (magnetand magnetic component)  

4.4.24.1 ชุดทดลองท่ีมีแมเหล็กเปนสวนประกอบสําหรับเด็กอายุตั้งแต 8 ขวบข้ึนไป ตองแสดงคําเตือนท่ี
ผลิตภัณฑ หรือภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.20 หากมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

(1) แมเหล็กท่ีเปนสวนประกอบของชุดทดลองมีคามีคาดัชนีฟลักซแมเหล็ก (magnetic flux index) 
มากกวา 50 kG2mm2(0.5T2mm2) 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.34 

(2) แมเหล็กท่ีเปนสวนประกอบของชุดทดลอง ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 
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4.4.24.2 ของเลนท่ีเปนแมเหล็กหรือของเลนท่ีมีสวนประกอบของแมเหล็กอ่ืน ๆ (เชน ชุดทดลองแมเหล็ก   
หรือชุดทดลองไฟฟา สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ตองมีคุณลักษณะดังนี้ 

(1) แมเหล็กและสวนประกอบของแมเหล็กท่ีประกอบอยูในของเลน เม่ือทดสอบการหาดัชนีฟลักซ
แมเหล็กตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.34 แลว ตองมีคาดัชนีฟลักซแมเหล็ก (magnetic flux 
index) ไมเกิน 50 kG2mm2(0.5T2mm2) หรือเม่ือทดสอบชิ้นสวนขนาดเล็กตาม มอก. 685 
เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก 

(2) ของเลนท่ีเปนแมเหล็กหรือของเลนท่ีมีสวนประกอบของแมเหล็ก เม่ือทําการทดสอบดังตอไปนี้ 

− แรงดึงสําหรับแมเหล็ก ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.33 

− การตกกระแทก ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.1 หรือการพลิกคว่ําสําหรับของเลน
ขนาดใหญ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.2 (ถามี)  

− ความทนแรงบิด ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4  

− ความทนแรงดึงวิธีทดสอบท่ัวไป ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.2  

− ความทนแรงดึงวิธีทดสอบความทนแรงดึงของตะเข็บสําหรับของเลนยัดไส               
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.3 (ถามี) 

− การกระแทกสําหรับแมเหล็ก ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.35 

− ความทนแรงกด ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.6 

− แรงดึงสําหรับแมเหล็ก ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.33 

ตามลําดับแลว หากมีแมเหล็กหรือสวนประกอบของแมเหล็กหลุดออกมา แมเหล็กหรือ
สวนประกอบของแมเหล็กตองเปนไปตามขอ 4.4.24.2(1) 

(3) กรณีของเลนไม ของเลนในน้ํา และของเลนท่ีใชปากเปา ท่ีมีแมเหล็กเปนสวนประกอบ เม่ือนําไป
ทดสอบการแชน้ําสําหรับแมเหล็กตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.36 แลว หากมีแมเหล็กหรือ
สวนประกอบของของเลนท่ีมีแมเหล็กติดอยูหลุดออกมา ชิ้นสวนท่ีหลุดตองไมเปนชิ้นสวนขนาด
เล็ก และเม่ือนําไปทดสอบตามขอ 4.4.24.2(2) แลวหากมีแมเหล็กหรือสวนประกอบของ
แมเหล็กหลุดออกมา แมเหล็กหรือสวนประกอบของแมเหล็กตองเปนไปตามขอ 4.4.24.2(1) 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมแมเหล็กท่ีอยูภายในสวนประกอบไฟฟาหรือสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
ในของเลน 

4.4.25 ปนฉีดน้ํา 

ปนฉีดน้ําตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 

4.4.25.1 เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.37 แลว แผนอะลูมิเนียมฟอยลขาดไดไมเกิน 2 ครั้ง        
จากการทดสอบ 10 ครั้ง 

4.4.25.2 ตองมีคําเตือนท่ีฉลากตามขอ 6.6.10 
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4.4.26 จุกนมยางดูดเลนของของเลน (toy pacifiers) 

จุกนมยางดูดเลนของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีความยาวของจุกนมยางไมเกิน 16 mm   
เม่ือวัดจากฐานจุกนมยางถึงปลายจุกนมยาง 

การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดท่ีเหมาะสม 

4.5 การติดไฟ 

4.5.1 ของเลนใชท่ีศีรษะ 

ของเลนใชท่ีศีรษะ ไดแก 

(1) เครา หนวด ผมปลอม และอ่ืน ๆ ท่ีทําดวยเสนผมหรือวัสดุอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายเสนผม 

(2) หนากากข้ึนรูป และหนากากผา (molded and fabric mask)   

(3) ผาคลุมศีรษะ เครื่องตกแตงศีรษะ และอ่ืน ๆ ท่ีคลายคลึง  

(4) สวนหอยของของเลนใชท่ีศีรษะ (flowing elements of toys to be worn on the head)  ยกเวน
หมวกกระดาษท่ีใชในงานเลี้ยงสังสรรค 

กรณีของเลนใชท่ีศีรษะประกอบดวยวัสดุหลายชิ้น ตองแยกวัสดุแตละชิ้นออกเพ่ือนําไปทดสอบการติดไฟ
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38 โดยเชือกและแถบยางยืดท่ีมาพรอมกับของเลนไมตองทดสอบ 

4.5.2 เครา หนวด ผมปลอม ท่ีทําดวยเสนผมหรือวัสดุอ่ืนท่ีคลายเสนผม 

4.5.2.1 เครา หนวด ผมปลอม ท่ีทําดวยเสนผมหรือวัสดุอ่ืนท่ีคลายเสนผม ท่ีมีลักษณะเปนเสน ความยาว
ตั้งแต 50 mm ข้ึนไป โดยวัสดุเหลานี้อาจติดหรือไมติดกับหนากาก หมวก หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีใชสวม
ศีรษะ การวัดความยาวใหวัดโดยไมตองดึง เชน ผมหยักศก สวนผมเปยใหแกะออกแลวหวีกอนวัด 

เม่ือทดสอบตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.1 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับภายในเวลา 2 s และตองมี
ลักษณะดังนี้ 

(1) สวนท่ีมีลักษณะเปนเสนความยาวตั้งแต 150 mm ข้ึนไป ความยาวของสวนท่ีเหลือตอง          
ไมนอยกวา 50% ของความยาวเดิม หรือ 

(2) สวนท่ีมีลักษณะเปนเสนความยาวไมเกิน 150 mm ความยาวสวนท่ีเหลือตองไมนอยกวา 25% 
ของความยาวเดิม 

4.5.2.2 เครา หนวด ผมปลอม ที่ทําจากเสนผมหรือวัสดุอ่ืนที่คลายเสนผม ที่มีลักษณะเปนเสนความยาวไม
เกิน 50 mm ท่ีติดกับหนากาก หมวก หรือผลิตภัณฑอ่ืนท่ีใชสวมศีรษะ 

การวัดความยาวใหวัดโดยไมตองดึง เชน ผมหยักศก สวนผมเปยใหแกะออกแลวหวีกอนวัด 

เม่ือทดสอบตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.2 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับภายในเวลา 2 s และ
ระยะหางท่ีเกิดการลุกไหมตั้งแตขอบของบริเวณท่ีไหมถึงจุดท่ีเริ่มตนการเผาตองไมเกิน 70 mm 
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4.5.3 หนากากข้ึนรูป (molded mask) แบบสวมครอบศีรษะ แบบไมเต็มศรีษะหรือแบบปดเฉพาะใบหนา 

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับภายในเวลา 2 s และระยะหาง 
ท่ีเกิดการลุกไหมตั้งแตขอบของบริเวณท่ีไหมถึงจุดท่ีเริ่มตนการเผาตองไมเกิน 70  mm ยกเวนหนากาก
ข้ึนรูปแบบไมเต็มศีรษะท่ีทําจากกระดาษแข็งและไมมีสวนท่ีเปนเสนผม ขนฟู หรือวัสดุอ่ืนท่ีคลายกันยึดติด
อยูไมตองทดสอบรายการนี้ 

4.5.4 เครื่องตกแตงท่ียื่นหรือหอยของของเลนใชท่ีศีรษะ 

สวนท่ีประดับตกแตงท่ีอยูบนของเลนใชท่ีศีรษะ รวมถึงผาคลุมศีรษะ เครื่องประดับศีรษะท่ีเปนของเลน 
และหนากากผา แบบสวมครอบท้ังศีรษะหรือปดเฉพาะใบหนา ยกเวนขอ 4.5.5 

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีอัตราการลามของเปลวไฟบนเครื่องตกแตง   
ไมเกิน 10 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดท่ีทําเครื่องหมายดวยเสนดายเสนท่ี 2 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีไมครอบคลุมของเลนท่ีไมสามารถเตรียมช้ินทดสอบจากตัวอยาง 1 ตัวอยาง เพ่ือนํามา
ทดสอบ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 ได 

4.5.5 เครื่องแตงกายเลียนแบบและของเลนสําหรับสวมใส 

ดานนอกของเครื่องแตงกายเลียนแบบและของเลนสําหรับสวมใส 

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) อัตราการลามของเปลวไฟไมเกิน 30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดท่ีทําเครื่องหมาย
ดวยเสนดายเสนท่ี 2 

(2) ถาของเลนมีอัตราการลามของเปลวไฟอยูตั้งแต 10 mm/s ถึง 30 mm/s ตองแสดงคําเตือนท่ี     
ผลิตภัณฑและบนภาชนะบรรจุ ดังนี้ “ระวัง ! เก็บใหหางจากเปลวไฟ” 

กรณีเครื่องแตงกายมีวัตถุประสงคใหใสไดท้ัง 2 ดาน หรือไมมีสิ่งระบุวาดานใดเปนดานนอก ใหทําการทดสอบ   
ท้ัง 2 ดาน 

4.5.6 ของเลนท่ีเด็กเขาไปภายในได 

ขอกําหนดนี้ครอบคลุมของเลนท่ีมีชองปดบางสวน เชน เต็นท กระโจม อุโมงค (ยกเวนเต็นทเปด) ท่ีทํา
ดวยวัสดุออน เชน ผาใบหรือพลาสติก ดานนอกของของเลนท่ีเด็กเขาไปขางในได เ ม่ือทดสอบ             
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีลักษณะดังนี้ 

(1) อัตราการลามของเปลวไฟไมเกิน 30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดท่ีทําเครื่องหมาย
ดวยเสนดายเสนท่ี 2 

(2) ถาของเลนมีอัตราการลามของเปลวไฟมากกวา 20 mm/s ตองไมมีข้ีเถา หรือไมหลอมเหลว 

(3) ถาของเลนมีอัตราการลามของเปลวไฟอยูระหวาง 10 mm/s ถึง 30 mm/s ตองแสดงคําเตือนท่ีของ
เลนและบนภาชนะบรรจุ ดังนี้ “ระวัง ! เก็บใหหางจากเปลวไฟ” 

กรณีท่ีของเลนไมระบุวาดานไหนเปนดานนอกใหทําการทดสอบท้ัง 2 ดาน 
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4.5.7 ของเลนยัดไสท่ีมีขนฟูหรือผิวเปนสิ่งทอ 

เม่ือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.4 แลว ตองมีอัตราการลามของเปลวไฟบนพื้นผิวไมเกิน      
30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเอง 

หมายเหตุ ขอกําหนดน้ีครอบคลุมเฉพาะของเลนท่ีมีมิติใดมิติหน่ึงมากกวา 150 mm และใหทดสอบของเลนใน
สภาพท่ีไดรับมาพรอมกับผาท่ีตกแตงบนของเลนน้ันดวย กรณีเสื้อผาท่ีตกแตงบนของเลนหากถอดออกได
และไมทําใหของเลนหรือเสื้อผาเสียหายใหทดสอบเฉพาะตัวของเลน 

4.6 ลักษณะทางเคมี 

4.6.1. ปริมาณธาตุท่ีอาจเปนอันตรายในสารละลายท่ีสกัดไดจากของเลนและวัสดุท่ีใชทําของเลน ตองไมเกิน
เกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี 2 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.39 

4.6.2 ปริมาณรวมของอนุพันธแทเลต (phthalate) ในสารละลายท่ีสกัดไดจากพลาสติก ยาง และสารเคลือบ        
ในบริเวณหรือสวนท่ีสัมผัสถึง จากของเลนท่ัวไป และของเลนสําหรับเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 3 ขวบ ท่ีมีบริเวณท่ี
นําเขาปากได ตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนดในตารางท่ี 3 

การทดสอบใหปฏิบัติตาม ISO 8124-6 

4.6.3 กาวและ/หรือตัวทําละลายท่ีใชกับของเลน 

ตองแสดงวิธีใชและคําเตือนท่ีฉลากตามขอ 6.6.4 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

ตารางท่ี 2 ปริมาณธาตใุนตัวอยางทดสอบท่ีสกัดไดจากของเลนและวัสดุท่ีใชทําของเลน 
(ขอ 4.6.1) 

หนวยเปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัมของตัวอยางทดสอบ 

ธาตุ 

เกณฑกําหนดสูงสุดของปริมาณธาตุในสารละลาย 
ท่ีสกัดไดจากของเลนและวัสดุท่ีใชทําของเลน 

สารเคลือบ วัสดุขีดเขียน พลาสติก กระดาษ
และกระดาษแข็ง และสิ่งทอ 

ดินปน ฟงเกอรเพนต 

พลวง 60 60 10 

สารหนู 25 25 10 
แบเรียม 1 000 250 350 
แคดเมียม 75 50 15 
โครเมียม 60 25 25 
ตะก่ัว 90 90 25 
ปรอท 60 25 10 
ซีลีเนียม 500 500 50 
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ตารางท่ี 3 ปริมาณรวมของอนุพันธแทเลตในตัวอยางทดสอบท่ีสกัดไดจาก 
พลาสติก ยาง และสารเคลือบ ในบริเวณหรือสวนท่ีสัมผัสถึง 

(ขอ  4.6.2) 
 หนวยเปนรอยละเศษสวนโดยมวล 

อนุพันธทาเลต 

เกณฑกําหนดสูงสุดของปริมาณรวมของอนุพันธแทเลตใน
ตัวอยางทดสอบท่ีสกัดไดจากพลาสติก ยาง และสารเคลือบ 

ในบริเวณหรือสวนท่ีสัมผัสถึง 

ของเลนท่ัวไป 
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 

3 ขวบ และมีสวนท่ีนําเขาปากได 
บิส-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต  
bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) 

ไมเกิน 0.1 

ไมเกิน 0.1 

ไดนอรมอลบิวทิลทาเลต 
di-n-butyl phthalate (DBP) 
เบนซิลบิวทิลทาเลต 
benzyl butyl phthalate (BBP) 
ไดไอโซโนนิลทาเลต 
di-iso-nonyl phthalate (DINP) 

 

ไดไอโซเดซิลทาเลต 
di-iso-decyl phthalate (DIDP) 
ไดนอรมอลออกทิลทาเลต  
di-n-octyl phthalate (DNOP) 

 

5.  ภาชนะบรรจุ 

5.1 ใหบรรจุของเลนในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด แข็งแรง ปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดกับของเลนท่ีบรรจุอยู  
ภายในได 

5.2 ภาชนะบรรจุท่ีทําดวยพลาสติกออน (flexible plastic) หรือกระเปาพลาสติกท่ีไมมีวัสดุรองพ้ืนและกวาง
มากกวา 100 mm ใหเปนไปตามขอ 4.3.7 และตองแสดงขอความวา “ภาชนะบรรจุนี้ไมใชของเลน”        
และ “หามนําไปสวมศีรษะ” 

5.3 ภาชนะบรรจุท่ีเปนกลองหรือมีฝาปด 

ตองเปดไดงาย และไมมีสวนหรือวัสดุใดท่ีอาจเปนอันตราย 
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6.  เคร่ืองหมายและฉลาก 

6.1 ท่ีของเลนหรือภาชนะบรรจุของเลนท่ีทําและจําหนายภายในประเทศทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้เปนภาษาไทยใหเห็นไดงาย และชัดเจน 

(1) ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา และสถานท่ีตั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

(2) อายุผูเลน หรืออายุจํากัดของผูเลน ตามขอ 6.6.1 

(3) คําเตือน ตามขอ 6.6 

(4) เดือน ปท่ีทํา 

6.2 ท่ีของเลนหรือภาชนะบรรจุของเลนท่ีนําเขาและจําหนายภายในประเทศทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร 
หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้เปนภาษาไทยใหเห็นไดงาย และชัดเจน 

(1) ชื่อผูนําเขาและสถานท่ีตั้ง หรือเครื่องหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

(2) ชื่อผูทําหรือโรงงานท่ีทํา และประเทศท่ีทํา 

(3) อายุผูเลน หรืออายุจํากัดของผูเลน ตามขอ 6.6.1 

(4) คําเตือน ตามขอ 6.6 

(5) เดือน ปท่ีทํา หรือนําเขา 

6.3 ในกรณีท่ีเปนของเลนเพ่ือสงไปจําหนายตางประเทศ ฉลากใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูทํากับผูซ้ือ 

6.4 ตัวเลขและอักษรท่ีใชตองสูงไมนอยกวา 1 mm ยกเวนรายละเอียดตามขอ 6.1(2) ขอ 6.1(3) ขอ6.2(3)        
และ ขอ 6.2(4) ตองสูงไมนอยกวา 3 mm โดยคําวา “คําเตือน” ใหใชตัวอักษรที่เปนตัวหนาและสูง        
ไมนอยกวา 4 mm 

6.5 การแสดงสีของพ้ืนฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามขอ 6.1(2) ขอ 6.1(3) ขอ 6.2(3) และ ขอ 6.2(4) 
ตองใชสีท่ีตัดกันซ่ึงทําใหรายละเอียดท่ีแสดงไวอานไดชัดเจน 

6.6 คําเตือน 

ของเลนท่ีมีลักษณะหรือประกอบดวยชิ้นสวนซ่ึงอาจเปนอันตรายตองมีคําวา “คําเตือน” ตามดวยขอความ 
ดังตอไปนี้ 

6.6.1 ของเลนท่ีไมมีวัตถุประสงคใหเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบเลน  

ตองมีขอความวา “ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ” หรือ 

ใชสัญลักษณท่ีมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 mm ตามรูปท่ี 28 แสดงไวท่ีผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจ ุ
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รูปท่ี 28  ตัวอยางสัญลักษณแสดงคําเตือนสําหรับของเลนท่ีไมมีวัตถุประสงคใหเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบเลน 

(ขอ 6.6.1) 

6.6.2 ของเลนขนาดเล็กหรือของเลนท่ีมีชิ้นสวนขนาดเล็ก ลูกบอลขนาดเล็ก หรือลูกหิน 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : มีชิ้นสวนขนาดเล็ก อาจทําใหอุดตันทางเดินหายใจ” 

6.6.3 ลูกโปงท่ีทําจากน้ํายาง 

ท่ีภาชนะบรรจุของลูกโปงตองมีขอความตอไปนี้ 

“คําเตือน : ลูกโปงท่ีไมมีลมหรือลูกโปงท่ีแตกแลวอาจทําใหเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ สําลักหรือหายใจไมออก
ได ควรอยูภายใตความดูแลของผูใหญ เก็บลูกโปงท่ีไมมีลมใหพนมือเด็กและท้ิงลูกโปงท่ีเสียหายแลว”  

6.6.4 ของเลนท่ีมีกาวและ/หรือตัวทําละลายอินทรียอยูในภาชนะบรรจุ  

ตองมีขอความวา “คําเตือน : มีกาวหรือตัวทําละลายอินทรียท่ีอาจเปนอันตรายตอเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ป” 

6.6.5 ของเลนท่ีติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็ก และรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเลนอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายกันท่ี
ใชเสนหรือสาย หรือวัสดุอ่ืนผูกขวางจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง  

ตองมีขอความวา “คําเตือน : สายของเลนอาจรัดคอเด็กได  ใหถอดของเลนออกเม่ือเด็กเริ่มใชมือและเขา
ยันตัวข้ึนในทาคลานหรือทานั่ง” 

6.6.6 ของเลนท่ีมีปลายแหลมหรือขอบคมใชงาน ตองมีคําเตือนบอกอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน 

6.6.7 ของเลนประเภทท่ีเด็กเขาไปเลนภายในได ท่ีทําจากวัสดุเทอรมอพลาสติก  

ตองมีขอความวา “คําเตือน : หามเลนใกลเปลวไฟ” 

6.6.8 ของเลนท่ีรับมวลตัวเด็ก  

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ใหตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณทุกชิ้นใหมีสภาพดีอยูเสมอ” และ
หากเปนของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีขอความ “คําเตือน : โครงสรางไมแข็งแรงเพียงพอ
สําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบข้ึนไปเลน” 
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6.6.9 ของเลนขับข่ี  

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนท่ี
มียานพาหนะสัญจร” 

6.6.10 ของเลนพุงหรือยิง และปนฉีดน้ํา 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : หามยิงหรือเล็งท่ีใบหนาเพราะอาจทําใหตาบอดได” 

6.6.11 ของเลนท่ีเลียนแบบอุปกรณปองกัน เชน หมวกปองกัน เครื่องปองกันตา 

ตองมีขอความแสดงวาไมสามารถนําไปใชปองกันอันตรายไดตามรูปแบบของของเลนนั้น เชน   
“ไมสามารถปองกันการบาดเจ็บของสมองได” หรือ “ไมสามารถใชปองกันแสงอัลตราไวโอเลตได” 

6.6.12 ของเลนในน้ํา 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ไมสามารถปองกันการจมน้ําได” และ “ใชสําหรับเลนในน้ําตื้นและตองอยู
ภายใตการดูแลของผูใหญ” 

6.6.13 ของเลนท่ีมีเชื้อเพลิงหรือแหลงใหความรอนอ่ืนและใชงานไดอยางของจริง เชน เตารีด เตาหุงตม เตาอบ 

ตองมีขอความวา “ตองอยูภายใตการดูแลของผูใหญ” 

6.6.14 ของเลนท่ีตองใชเชื้อเพลิง 

เชื้อเพลิงท่ีใชกับของเลนทุกประเภทตองมีขอควรระวังอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนขณะเก็บและใชงาน 

6.6.15 ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุของเลนท่ีปากถุงมีเสนรอบวงยาวกวา 380 mm 

ตองมีขอความวา “หามนําถุงพลาสติกไปสวมศีรษะ” 

6.6.16 ของเลนท่ีมีของเหลวภายใน 

ท่ีผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุตองมีขอความวา “หามนําไปแชแข็ง” หรือ “แชเย็นในชองธรรมดา อยา
นําไปวางในชองแชแข็ง” 

6.6.17 ของเลนท่ีเคลื่อนท่ีดวยกําลังของเด็ก เชน โรลเลอรสเกตของเลน อินไลนสเกตของเลน และสเกตบอรด 

ท่ีผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุ 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนท่ี
มียานพาหนะสัญจร” 

6.6.18 ของเลนท่ีมีแกปเปนสวนประกอบ 

ท่ีภาชนะบรรจุตองมีคําเตือน “หามใชยิงภายในอาคาร หามยิงใกลตาและหู และหามเก็บไวในกระเปาเสื้อ
หรือกางเกง” 
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6.6.19 สกูเตอรของเลน 

ท่ีผลิตภัณฑและภาชนะบรรจุ ตองมีคําเตือนดังนี้ 

(1) สกูเตอรของเลนที่รับมวลไดไมเกิน 20 kg ตองมีขอความวา “รับมวลไดไมเกิน 20 kg” และ  
“คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนท่ีมียานพาหนะ
สัญจร” 

(2) สกูเตอรของเลนท่ีรับมวลไม เ กิน 50 kg ตองมีขอความวา “รับมวลไดไม เ กิน 50kg” และ              
“คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนท่ีมียานพาหนะ
สัญจร” 

6.6.20 ของเลนท่ีตองประกอบโดยผูใหญเพ่ือใหเด็กเลน 

หากมีชิ้นสวนขนาดเล็ก หรือมีขอบคม หรือปลายแหลม ท่ีอาจเปนอันตรายสําหรับเด็ก ตองมีขอความวา 
“ตองประกอบโดยผูใหญเพ่ือใหเด็กเลน”  หากตองใชกาวในการประกอบตองมีขอความ “ตองใชกาวใน
การประกอบ ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 10 ขวบ” 

6.6.21 ชุดทดลองท่ีมีแมเหล็กเปนสวนประกอบสําหรับเด็กอายุตั้งแต 8 ขวบข้ึนไป 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ผลิตภัณฑมีแมเหล็กขนาดเล็ก     
เปนสวนประกอบ แมเหล็กอาจดูดติดกันเม่ือกลืนลงในทางเดินอาหารและทําใหเด็กบาดเจ็บ หากเด็กกลืน
แมเหล็กใหพาไปพบแพทยทันที” 

6.6.22 เสนหรือสายอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนประกอบอ่ืนติดอยูท่ีปลายของของเลน 

ตองมีขอความวา “คําเตือน : ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน ผลิตภัณฑมีเสนหรือสายท่ียาว
อาจเกิดการพันคอ” 

6.7 เอกสารแนะนําวิธีเลน 

ของเลนตอไปนี้ตองมีเอกสารแนะนําวิธีเลน 

6.7.1 ของเลนท่ีมีปลายแหลม หรือขอบคม 

6.7.2 ของเลนพุงหรือยิง 

6.7.3 ของเลนท่ีมีเชื้อเพลิงหรือแหลงใหความรอนอ่ืนและใชงานไดอยางของจริง 

6.7.4 ของเลนท่ีตองใชกาว และ/หรือตัวทําละลาย 

6.7.5 จักรยานของเลน 

ตองมีขอแนะนําในการบํารุงรักษาดวย และหากเปนจักรยานท่ีประกอบเองไดตองมีคูมือแสดงวิธีการ
ประกอบดวย 

6.8 กรณีท่ีฉลากระบุถึงสมรรถนะของของเลน ของเลนนั้นตองมีสมรรถนะตามท่ีระบุ 
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7.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก. 

8.  การทดสอบและการวิเคราะห 

8.1 การทดสอบและการวิเคราะหใหเปนไปตาม มอก. 685 เลม 2  
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ภาคผนวก ก. 

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 7.1) 

ก.1 รุนในท่ีนี้ หมายถึง ของเลนท่ีมีรหัสสินคาเดียวกัน ทําจากวัสดุหลักเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ท่ีทําหรือซ้ือ
ขายหรือสงมอบในระยะเวลาเดียวกัน 

ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากันทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป การใชงาน ลักษณะทางฟสิกส 
ลักษณะเฉพาะแบบ การติดไฟ ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก 

ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน 3 หนวย หรือตามความจําเปนในการทดสอบ 

ก.2.1.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 ขอ 4.3 ขอ 4.4 ขอ 4.5 ขอ 5. และขอ 6. ทุกหนวย จึงจะถือ
วาของเลนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทางเคมี 

ก.2.2.1 ใหใชตัวอยางท่ีผานการทดสอบในขอ ก.2.1 

ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.6 จึงจะถือวาของเลนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ก.3 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาของเลนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 
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ภาคผนวก ข. 

(ขอมูล) 

ตารางท่ี ข.1 แสดงรูปตัวอยางเครา หนวด ผมปลอม ท่ีทําดวยเสนผมหรือวัสดุอ่ืนท่ีคลายเสนผม 
หนากากข้ึนรูป และเครื่องตกแตงท่ีย่ืนออกมาจากของเลนใชท่ีศีรษะ 

(ขอ 4.5.2 ขอ 4.5.3 และขอ 4.5.4) 

  ท่ีมา : ISO 8124-2:2018 

รูปตัวอยาง คําอธิบาย 
ขอกําหนด 

4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.3 4.5.4 

 

ของเลนทําดวยวัสดุสิ่งทอ สวนท่ีเปนสีดําดานขางไม
เปนสวนหอยและไมถือวาเปนวัสดุ ท่ีมีลักษณะ
เหมือนเสนผมหรือขนฟู  ถือวาของเลนดังกลาวเปน
เครื่องตกแตงท่ียื่นออกมาจากของเลนใชท่ีศีรษะ 

    
 
X 

 

 

ของเลนทําดวยวัสดุขนฟูสีนํ้าตาลยื่นออกจากผิวของ
เลนไมเกิน 5 mm จึงจัดวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะ 
(ถามี วัสดุยื่นออกมามากกวา 5 mm แตไมเกิน     
50 mm จะถือวาเขาขายตามขอ 4.5.2.2) หูสีดําถือ
วาเปนวัสดุท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวเชนเดียวกับ
เสนผมและขนฟูท่ีเปนสวนหอยท่ีอยูบริเวณศีรษะ
และเคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ ซึ่ง
เปนสวนยื่นท่ียาวมากกวา 50 mm จากผิวของเลน 

 
 

X 
(หูสีดํา) 

   
 

X 
(ของเลน 
ใชที่ศีรษะ 
สีน้ําตาล) 

 

หนวดบนหัวแมลง (antenna) ทําดวยพลาสติกและ
วัสดุดานหลังหนวดทําดวยสิ่งทอ ถือวาวัสดุท้ัง 2 
เปนของเลนใชท่ีศีรษะ 

    
X 

 

วัสดุสีดํา และสีออนทําดวยสิ่งทอ มีลักษณะเปนท่ี
คลุมศีรษะ และของเลนใชท่ีศีรษะ 

    
X 
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หนากากสีขาวทําดวยพลาสติกและหลอข้ึนรูปเขากับ
ใบหนา  วัสดุสีดําทําดวยสิ่งทอสวนปลายดานหนา
ถือเปนวัสดุท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหวเชนเดียว กับ
เสนผมและขนฟูท่ีเปนสวนหอยท่ีอยูบริเวณศีรษะ
และเคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ ซึ่งเปน
สวนยื่นท่ียาวมากกวา 50 mm จากผิวของเลน สวน
ท่ีเหลือของวัสดุสีดํา ถือวาเปนสวนของท่ีคลุมศีรษะ 

X 

(ผาสีดํา) 

 X 
(หนากาก
สีขาว) 

X 

(ผาคลุม
ศีรษะ 
สีดํา) 

 

 

วัสดุโปรงใสหุมดวยสิ่งทอท่ีโครงโลหะ ถือวาเปนของ
เลนใชท่ีศีรษะ วัสดุท่ีเปนสายสีชมพูคือริบบ้ินทําดวย
สิ่ งทอ ซึ่ ง เปนวัสดุ ท่ีมีลักษณะการเคลื่อนไหว
เชนเดียวกับเสนผมและขนฟูท่ีเปนสวนหอยท่ีอยู
บริเวณศีรษะและเคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุด
หมุนศีรษะแลว ซึ่ ง เปนสวนยื่นท่ียาวมากกวา                   
50 mm จากผิวของเลน 

X 
(สาย
ริบบิ้น 
สีชมพู) 

  X  
(ของเลน 

 ใชที่ศีรษะ) 

 

หนากากทําดวยวัสดุ EVA ไมใชหนากากข้ึนรูปเขา
กับใบหนา หูไมใชสวนหอยท่ีอยู ใกลศีรษะและ
เคลื่อนไหวเองไมไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว 

    
X  

 

แถบคาดศีรษะทําดวยสิ่งทอและขนนก ขนนกตั้งข้ึน
และไมหอยลงไมถือวาเปนเสนผมหรือวัสดุขนฟูตาม
ขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2 ของเลนท้ังช้ินถือเปน
ของเลนใชท่ีศีรษะ 

    
X  
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แถบคาดศีรษะทําดวยสิ่งทอและขนนก ขนนกตั้งข้ึน
และไมหอยลงไมถือวาเปนเสนผมหรือวัสดุขนฟูตาม
ขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2 ขนนกท่ีดานหลังศีรษะ
มีลักษณะหอยเหมือนเสนผม ยื่นออกจากผิวของ
เลนมากกวา 50 mm 

X 

(ขนนกที่
หอยอยู

ดานหลัง) 

  X  
 

 

 

ของเลนน้ีมีวัตถุประสงคใหใชท่ีศีรษะโดยไมคลุม
บริเวณใบหนา (พ้ืนท่ีสีเขมตรงกลางซึ่งหนาเด็กจะ
โผลออกมา)  ของเลนทุกสวนทําดวยสิ่งทอมีขนฟู
ยาวไม เ กิน 5 mm ยื่นจากผิวของเลนสวนยื่น
ดานบนไมใชสวนหอยท่ีคลายเสนผมท่ีอยูใกลศีรษะ
และ เคลื่อนไหวเองไมไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ
แลว ของเลนท้ังช้ินถือวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะและ
ผาคลุมศีรษะ 

   X  
 

 

หนากากทําจากพลาสติกข้ึนรูปเขากับผิวหนาสวนท่ี
เปนเสนผมยาวมากกวา 50 mm ยื่นออกมาจากผิว
ของเลน 

X 

(เสนผม) 

 X 

(หนากาก) 

 

 

สวนคาดศีรษะทําดวยพลาสติก และสวนท่ีติดอยู 
(คลายกลีบดอกไม) ทําดวยสิ่งทอไมใชสวนหอยท่ี
คลายเสนผมท่ีอยูใกลศีรษะและ เคลื่อนไหวเองได
หลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว ของเลนท้ังช้ินถือวา
เปนของเลนใชท่ีศีรษะของเลนท้ังช้ินถือวาเปนของ
เลนใชท่ีศีรษะ 

   X  
 

 

หมวกสีดําทําดวยผาสักหลาดและมีขนฟูสีขาวอยู
ดานบนโดยรอบ วัสดุขนฟูดังกลาวไมถือวาเปนวัสดุ
ท่ีเหมือนเสนผมหรือขนฟูตามขอ 4.5.2.1 และ     
ขอ 4.5.2.2 แตถือวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะตาม   
ขอ 4.5.4 

   X  
(ผาสักหลาด
และขนฟูสี

ขาว) 

 

-54- 
 



มอก. 685 เลม 1-25xx 
 

  ท่ีมา : ISO 8124-2:2018 

รูปตัวอยาง คําอธิบาย 
ขอกําหนด 

4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.3 4.5.4 

 

ท่ีคาดศีรษะสีดําเปนของเลนใช ท่ีศีรษะทําดวย
พลาสติกและวัสดุหุมรูปหูทําดวยสิ่งทอ หูท้ัง 2 ขางไม
ถือวาเปนวัสดุท่ีมีลักษณะคลายเสนผมหรือวัสดุขนฟู 
เพราะไมใชสวนหอยท่ีคลายเสนผมท่ีอยูใกลศีรษะ
และ เคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว  
ของเลนท้ังช้ินถือวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะ 

   X  
 

 

หมวกทําดวยกระดาษแข็งเปนของเลนใชท่ีศีรษะ 
ปลายดวยบนติดดวยวัสดุสิ่ งทอมีลักษณะหอย
เหมือนเสนผม ยื่นออกจากผิวของเลนมากกวา     
50 mm 

X 

(ส่ิงทอ
สวน
ปลาย
หมวก) 

  X 

(หมวก
กระดาษ) 

 

หนากากทําดวยพลาสติกและหลอข้ึนใหเขาเขากับ
ใบหนา ถือวาเปนของเลนสวมครอบท้ังศีรษะ 

  X  
 

 

 

หมวกของเลนทําจากพลาสติกมีขนฟูดานบนท่ีไม
หอยเหมือนเสนผมไมถือวาเปนเสนผมปลอมหรือ
วัสดุขนฟูตามขอ 4.5.2.1 หรือขอ 4.5.2.2 ของเลน
น้ีถือวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะมีสวนหอยไมอยูใน
ขายขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2 

 

   X  
 

 

หนากากทําดวยพลาสติกหลอข้ึนรูปกับผิวหนาและ
มีวัตถุประสงคเพ่ือรัดเขากับศีรษะดวยยางยืดหรือ
เชือก ถือวาเปนหนากากข้ึนรูปปดเฉพาะใบหนา 

  X  
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หมวกและแผนปดตาทําจากวัสดุสิ่ งทอ ถือวา
ท้ังหมดเปนของเลนใชท่ีศีรษะ 

   X  
 

 

แถบคาดศีรษะและผาคลุมสีขาวทําจากวัสดุสิ่งทอ  
ผาคลุมสีขาวไมถือวาเปนสวนหอยท่ีคลายเสนผม
หรือขนฟูท่ีไมไดทําดวยเสนใยผาคลุมรอบศีรษะและ
ไหล ของเลนท้ังช้ินถือวาเปนของเลนใชท่ีศีรษะหรือ
ผาคลุมศีรษะ 

   X 

(แถบคาด
ศีรษะ
และผา
คลุมสี
ขาว) 

 

หน า ก า ก ค า ด ต า ทํ า ด ว ย ก ร ะด า ษ แ ข็ ง แ ล ะ 
ข้ึนรูปใหเขากับรูปหนาไมรวมอยูในกลุมผลิตภัณฑ
ตามขอ 4.5.3 แตอยูในกลุมผลิตภัณฑขอ 4.5.4 

 

   X  
 

 

แถบคาดศีรษะทําดวยวัสดุสิ่งทอและขนนก ขนนกมี
ลักษณะตั้งตรงและไมหอยลง ถือวาเปนของเลนใชท่ี
ศีรษะ 

   X  
 

 

 

________________________________________ 
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	มอก. 685 เล่ม 1–25xx
	วันที่พุทธศักราช 25xx
	อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 37/1
	ของเล่นเด็ก
	อนุกรรมการรายสาขา คณะที่ 37/1 ของเล่นเด็ก ได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการวิชาการรายสาขาคณะที่ 37 อุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์เพื่อนันทนาการ ให้จัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น : เฉพาะด้านความปลอดภัย เล่ม 1 ข้อกำหนด ดังรายชื่อต่อไปนี้
	ประธาน
	อนุกรรมการ
	หน้า
	1.  ขอบข่าย
	1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัยของของเล่นสำหรับเด็ก ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น
	1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้
	1.2.1 จักรยาน 2 ล้อ ที่อานนั่งเมื่อปรับอานนั่งที่ตำแหน่งสูงสุดแล้วมีความสูงจากพื้นเกิน 435 mm
	1.2.2 หนังสติ๊ก (slingshot)
	1.2.3 ลูกดอก (dart) ที่มีปลายแหลม
	1.2.4 ปืนเพนต์บอล ปืนยาว และปืนสั้นอัดลมหรืออัดก๊าซ (compressed air gun and gas operated pistol) สิ่งเทียมอาวุธปืน (faithful reproduction of firearm) ซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน
	1.2.5 เครื่องเล่นสนาม (playground equipment)
	1.2.6 ว่าว
	1.2.7 คันธนู (bow for archery) ที่มีความยาวเกิน 120 cm
	1.2.8 อุปกรณ์กีฬา (sporting goods) อุปกรณ์กรีฑา (athletic equipment) อุปกรณ์การพักแรม (camping) อุปกรณ์การเชียร์กีฬา (sporting equipment) เครื่องดนตรี (musical intrument) เครื่องเรือน (furniture) ที่ไม่ใช่ของเล่น สกูเตอร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นย...
	1.2.9 เครื่องบินจำลอง จรวดจำลอง เรือจำลอง รถจำลอง รถไฟจำลอง หรือยานพาหนะอื่นที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ (combustion engine) และเครื่องยนต์ไอน้ำ (steam engine)
	1.2.10 ริ้วประดับ กระดาษสี แถบเงิน แถบทอง และผลิตภัณฑ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการตกแต่งหรืองานบันเทิง (ornamental or ceremony purpose)
	1.2.11 อุปกรณ์ที่ใช้ในน้ำลึก อุปกรณ์ที่ใช้ช่วยชีวิต เช่น ห่วงชูชีพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณ์ฝึกหัดว่ายน้ำ โฟมสำหรับฝึกว่ายน้ำ
	1.2.12 ตัวต่อ (jigsaw puzzle) ที่เป็นภาพหรือรูปทรง ที่มีจำนวนมากกว่า 500 ชิ้น
	1.2.13 พลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ และแก๊ปที่ไม่ได้ออกแบบเพื่อเป็นส่วนประกอบของของเล่น
	1.2.14 ของเล่นประเภทวิดีโอ (video toy) ที่ต่อกับจอภาพได้อุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่นวีดีโอและอุปกรณ์ ซึ่งทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าระบุเกิน 24 V เช่น แผ่นพื้นเต้นรำ (dancing pad)  ปืนสำหรับเล่นวิดีโอเกมและส่วนควบคุม (joystick)
	1.2.15 หัวนมยางดูดเล่น (pacifier) และหัวนมยางสำหรับขวดนม (nipples for feeding bottles)
	1.2.16 ตู้อบไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า หรืออุปกรณ์อื่น ที่ทำงานด้วยแรงดันไฟฟ้าระบุเกิน 24 V
	1.2.17 แว่นตากันน้ำ แว่นตากันแดด และหมวกที่สวมใส่เพื่อป้องกันเวลาขี่จักรยานและเล่นสเกตบอร์ด รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันดวงตาอื่น ๆ ที่ใช้ป้องกันดวงตา
	1.2.18 ชุดทดลองวิทยาศาสตร์ (experimental set) หรือสื่อการสอนเพื่อใช้ในการสอน และผลิตภัณฑ์                               ซึ่งประกอบด้วยส่วนให้ความร้อน เจตนาเพื่อให้ใช้ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ เช่น ชุดทดลองไฟฟ้า                                         ชุ...
	1.2.19 ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นสระน้ำขนาดเล็ก มีความลึกจากระดับที่ลึกที่สุดถึงระดับที่มีน้ำล้นออกมากกว่า 400 mm
	1.2.20 ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเหมือนของเล่นแต่ทำขึ้น และแสดงวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนที่ผลิตภัณฑ์หรือ ที่ฉลากว่า “ไม่ใช่ของเล่น” และมีคำเตือน “เก็บให้พ้นมือเด็ก”  เช่น
	1.2.21 เครื่องเล่นในที่สาธารณะ เช่น เครื่องเล่นหยอดเหรียญในศูนย์การค้า หรือห้างสรรพสินค้า
	1.2.22 เครื่องประดับอัญมณีสำหรับเด็ก (fashion jewellery for children)


	2.  บทนิยาม
	2.1 ของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเล่น
	2.2 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีบริบูรณ์
	2.3 ของเล่นในน้ำ (aquatic toy) หมายถึง ของเล่นในน้ำตื้นที่ใช้รองรับมวลตัวเด็ก เช่น ตุ๊กตารูปสัตว์ลอยน้ำที่ ขึ้นขี่ได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึง เรือหรือแพเป่าลมที่มีความยาวเกิน 120 cm
	2.4 ลูกบอล (ball) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกลมหรือรีหรือรูปไข่ สำหรับตี เดาะ โยน ขว้าง หมุน หรือเตะ ทั้งที่ยึด และไม่ยึดติดกับเชือก แถบยางยืด หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือสาย
	2.5 ของเล่นเขย่าให้เกิดเสียงสำหรับเด็กเล็ก (rattle) หมายถึง ของเล่นที่ออกแบบให้เขย่าให้เกิดเสียงสำหรับกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 เดือน
	2.6 ของเล่นที่เข้าไปภายในได้ หมายถึง ของเล่นที่เด็กสามารถเข้าไปเล่นภายในได้ อาจมีประตู ฝาปิด หรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนกัน มีขนาดภายในมากกว่า 0.03 m3  และมีมิติภายในแต่ละด้านตั้งแต่      150 mm ขึ้นไป
	2.7 ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับของเล่น หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาเล่นโดยลำพังตัวมันเอง หรือต้องใช้ร่วมกับของเล่น โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการประกอบ
	2.8 ของเล่นที่มีเสียง หมายถึง ของเล่นที่ออกแบบเพื่อทำให้เกิดเสียงโดยไม่ขึ้นกับแรงกระทำ
	2.9 ของเล่นที่มีเสียงและใช้ใกล้หู หมายถึง ของเล่นที่ออกแบบเพื่อให้ปล่อยเสียงออกมาโดยไม่ขึ้นกับแรงกระทำ    มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ใกล้หู เช่น โทรศัพท์ที่มีเสียงกระดิ่งในส่วนหูฟัง และของเล่นที่มีหูฟัง
	2.10 ของเล่นแม่เหล็ก หมายถึง ของเล่นที่เป็นแม่เหล็กหรือมีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก
	2.11 ของเล่นรูปครึ่งทรงกลม (hemispheric-shaped toy) หมายถึง ของเล่นรูปร่างเป็นถ้วย ชาม หรือรูปร่าง      ไข่ครึ่งฟอง หรือมีลักษณะเกือบเป็นทรงกลม
	2.12 ปอมปอม (pompom) หมายถึง ของเล่นรูปทรงกลมทำด้วยเส้นใย หรือเส้นด้ายผูกติดหรือมัดติดกัน รวมทั้งรูปทรงแบบยัดไส้ (ดูรูปที่ 1) ทั้งนี้พู่ตามรูปที่ 2 ไม่ถือว่าเป็นปอมปอม
	2.13 ส่วนที่สัมผัสถึง (accessible area) หมายถึง บริเวณชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบของของเล่นที่สัมผัสถึงโดยใช้เครื่องมือทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2
	2.14 สี หมายถึง สีที่ใช้ตกแต่งของเล่น และสีที่มีวัตถุประสงค์เป็นของเล่นหรือสีที่รวมอยู่ในชุดของเล่น
	2.15 สารเคลือบ หมายถึง สิ่งที่ใช้เคลือบของเล่นหรือชิ้นส่วนของของเล่น เช่น สี หมึก วาร์นิช แลกเกอร์ พอลิเมอร์ และอื่น ๆ อาจมีผงโลหะ เป็นส่วนประกอบ หรือไม่ก็ได้
	2.16 ดินปั้น หมายถึง ดินน้ำมัน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใช้สำหรับปั้น
	2.17 ฟิงเกอร์เพนต์ (finger paints) หมายถึง สีที่มีลักษณะเหลวหรือเป็นผงที่ออกแบบให้เด็กใช้นิ้วหรือมือในการระบาย
	2.18 ชุดทดลองทางแม่เหล็ก ทางไฟฟ้า หรือทั้งทางแม่เหล็กและทางไฟฟ้า (magnetic/electrical experimental set)หมายถึง ของเล่นที่ประกอบด้วยแม่เหล็ก เพื่อทดลองทางการศึกษาเกี่ยวกับแม่เหล็กและไฟฟ้า
	2.19 ของเล่นยัดไส้ หมายถึง ของเล่นที่มีผิวอ่อนนุ่มยุบตัวได้เมื่อกดหรือบีบ ยัดไส้ด้วยวัสดุนุ่มหรืออาจผสมวัสดุ     ไม่นุ่ม (เช่น เม็ดโฟม เม็ดพลาสติก) ด้วยก็ได้
	2.20 ของเล่นที่เด็กนำเข้าปากได้ หมายถึง ของเล่นที่มีขนาดเล็กกว่า 5 cm หรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งมีขนาดเล็กกว่า  5 cm ซึ่งเด็กนำเข้าปากและอมไว้ในปากได้
	2.21 วัสดุแข็ง (rigid material) หมายถึง วัสดุที่มีความแข็งตั้งแต่ 70 Shore A
	2.22 วัสดุอ่อน (resilient material) หมายถึง วัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่า 70 Shore A และยืดหยุ่นได้
	2.23 โรลเลอร์สเกตของเล่น (toy roller skate) อินไลน์สเกตของเล่น (toy inline skate) และสเกตบอร์ดของเล่น(toy skateboard) หมายถึง โรลเลอร์สเกต อินไลน์สเกต และสเกตบอร์ด ที่รับมวลตัวเด็กได้ไม่เกิน 20 kg
	2.24 ก๊าซติดไฟ (flammable gas) หมายถึง สสารที่มีลักษณะเป็นก๊าซที่อุณหภูมิห้อง และติดไฟได้
	2.25 ของเหลวติดไฟได้ (flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟที่อุณหภูมิตั้งแต่ 21ºC                  แต่ไม่เกิน 55ºC
	2.26 ของเหลวไวไฟ (highly flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟที่อุณหภูมิต่ำกว่า 21ºC
	2.27 ของแข็งไวไฟ (highly flammable solid) หมายถึง ของแข็งที่ติดไฟได้ทันทีเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือของที่ร้อนจัด และยังคงติดไฟเมื่อนำสิ่งที่ทำให้เกิดการลุกไหม้ดังกล่าวออก
	2.28 จักรยานของเล่น หมายถึง พาหนะที่มีสองล้ออาจมีล้อพยุงหรือไม่ก็ได้ ขับเคลื่อนด้วยแรงถีบของเด็ก      บนพาหนะ และเมื่อปรับอานนั่งที่ตำแหน่งสูงสุดแล้วมีความสูงจากพื้นไม่เกิน 435 mm
	2.29 สกูเตอร์ของเล่น หมายถึง ของเล่นขับขี่ชนิดหนึ่งมีฐานสำหรับยืนอย่างน้อยหนึ่งฐาน มีล้ออย่างน้อย 2 ล้อ      มีระบบการบังคับทิศทาง ขับเคลื่อนด้วยแรงของเด็กหรือวิธีอื่น ๆ อาจพับได้หรือไม่ก็ได้ และรับมวลเด็กได้     ไม่เกิน 50 kg
	2.30 ของเล่นขนาดใหญ่ (large and bulky toy) หมายถึง ของเล่นที่มีพื้นที่ฐานมากกว่า 0.26 m2 หรือมีปริมาตรมากกว่า 0.08  m3 (คำนวณโดยไม่ต้องคิดส่วนที่ยื่นออกมาจากของเล่น) หรือมีมวลตั้งแต่ 4.5 kg ขึ้นไป
	2.31 ของเล่นรับมวลตัวเด็ก หมายถึง ของเล่นที่ออกแบบให้รับมวลตัวเด็ก 1 คนหรือมากกว่า อาจตั้งวางอยู่กับที่  บนพื้นหรือไม่ก็ได้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเล่น เช่น ของเล่นเลียนแบบเฟอร์นิเจอร์ ม้าโยก พาหนะของเล่นที่เด็กขึ้นขี่ได้
	2.32 ของเล่นสนามสำหรับครอบครัว (activity toy for family domestic use) หมายถึง ของเล่นที่มีวัตถุประสงค์ให้ใช้สำหรับเล่นในครอบครัวในที่ร่มและ/หรือกลางแจ้ง ออกแบบให้รับมวลตัวเด็ก 1 คน หรือมากกว่า โดยทั่วไปจะติดกับคานหรือเชื่อมต่อกับคาน เช่น ชิงช้า (swing...
	2.33 ล้อหมุนอิสระ (free-wheeling) หมายถึง ล้อของของเล่นขี่ที่หมุนตามแรงกระทำเชิงกลหรือไฟฟ้า และยังคงหมุนต่ออย่างอิสระได้เมื่อไม่มีแรงกระทำ
	2.34 เส้นหรือสาย (cord) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเป็นเส้นสายมีความยาวมากกว่าความกว้าง และมีความอ่อนตัว ทั้งที่เป็นเส้นใยสิ่งทอและไม่เป็นสิ่งทอ หรือเป็นวัสดุอื่น เช่น ยางยืด เส้นด้าย เทป ริบบิ้น เชือก สายรัด โซ่ รวมถึงสปริงอ่อนที่มีลักษณะยาว
	2.35 ห่วงยึดคงที่ (fixed loop) หมายถึง เส้นหรือสายที่ผูกเป็นห่วงมีขนาดเส้นรอบวงคงที่หรือยึดติดถาวรมีการล็อก หรือห่วงที่ยึดด้วยตัวยึดตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป (ดูรูปที่ 3)
	2.36 ห่วงที่เกิดจากการพันกัน (tangled loop) หมายถึง ห่วงที่เกิดจากการบิดหรือพันกันของเส้นหรือสาย            (ดูรูปที่ 4)
	2.37 บ่วง (noose) หมายถึง เส้นหรือสาย หรือวัสดุที่ทำเป็นวงสำหรับคล้องสามารถรูดเข้าออกได้ (ดูรูปที่ 5)
	2.38 เครื่องเล่นสนาม หมายถึง อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างสำหรับให้เด็กเล่น ซึ่งติดตั้งอยู่ในพื้นที่ใช้เล่นของสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น โรงเรียน สวนสาธารณะ ร้านอาหาร ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก

	3. วัสดุห้ามใช้
	3.1 วัสดุที่มีการขยายตัวเพิ่มขนาดผิดปกติเมื่อสัมผัสน้ำ (การทดสอบให้ปฏิบัติตามมอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.23)
	3.2 เซลลูลอยด์ หรือวัสดุอื่นที่มีสมบัติการติดไฟเหมือนเซลลูลอยด์ ยกเว้นที่เป็นส่วนผสมในสี กาว วาร์นิช  ลูกเทเบิลเทนนิส หรือลูกบอลที่ใช้สำหรับเล่นกีฬาในลักษณะเดียวกัน
	3.3 วัสดุที่ผิวหน้าวาบไฟได้ (flash effect) เมื่อใกล้เปลวไฟ
	3.4 ของแข็งไวไฟ
	3.5 ก๊าซหรือเจลที่ติดไฟได้ และของเหลวไวไฟ
	3.6 สารที่เกิดความร้อนหรือติดไฟได้เองที่อุณหภูมิห้อง
	3.7 สารที่เกิดก๊าซที่ติดไฟได้เมื่อสัมผัสน้ำหรือความชื้นในอากาศ เช่น แคลเซียมคาร์ไบด์
	3.8 แก้ว เฉพาะกรณีของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ กรณีของเล่นสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ให้ใช้แก้ว  ได้เฉพาะที่ทำเป็นลูกแก้ว หรือส่วนที่จำเป็นในการใช้งานของของเล่น
	3.9 น้ำยาหรือสารเคมีใช้อาบหรืออัดเพื่อรักษาเนื้อไม้  ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยวัตถุอันตราย

	4.  คุณลักษณะที่ต้องการ
	4.1 ลักษณะทั่วไป
	4.2 การใช้เล่นปกติ
	4.3 ลักษณะทางฟิสิกส์
	4.3.1 ของเล่นขนาดเล็กหรือของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก
	4.3.1.1 ของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
	4.3.1.2 ของเล่นสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปแต่ต่ำกว่า 6 ขวบ

	4.3.2 รูปร่าง ขนาด และความแข็งแรง
	4.3.2.1 ของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน บีบหรือกัดเล่น ของเล่นเขย่าให้เกิดเสียงสำหรับเด็กเล็ก   ขาของเบบี้ยิม (ดูรูปที่ 6) หรือของเล่นอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.3 ต้องไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยื่นหรือโผล่พ้นด้านล่างขอ...
	4.3.2.2 ของเล่นที่มีมวลน้อยกว่า 500 g มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือนเล่น หรือของเล่นที่     ผูกติดกับเบบี้ยิมหรือเปล หรือรถเข็นที่ปลดหรือถอดของเล่นออกได้ ให้ปลดหรือถอดของเล่นออกแล้วนำไปทดสอบ ตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.3 ต้องไม่มีส่วนใดส่...
	4.3.2.3 ลูกบอลขนาดเล็ก

	4.3.3 ขอบ (edge)
	4.3.3.1 ขอบคมของแก้วหรือโลหะที่สัมผัสถึง
	4.3.3.2 ขอบคมที่จำเป็นต่อการใช้งานของของเล่น (functional sharp edge)
	4.3.3.3 ขอบของเล่นที่เป็นโลหะ (edge on metal toy)
	4.3.3.4 ขอบของเล่นขึ้นรูปจากแบบ (edge on moulded toy)
	4.3.3.5 ปลายสลักเกลียวหรือแท่งเกลียวที่โผล่ออกมา (edge on exposed bolts or threaded rod)

	4.3.4 ปลายแหลม (point)
	4.3.4.1 ปลายแหลมคมที่สัมผัสถึง (accessible sharp point)
	4.3.4.2 ปลายแหลมที่จำเป็นต่อการใช้งานของของเล่น (functional sharp point)
	4.3.4.3 ของเล่นที่ทำด้วยไม้

	4.3.5 ปลายยื่น (projection)
	4.3.5.1 ต้องไม่มีปลายยื่นที่อาจทิ่มแทงผิวหนัง หรือหากมีปลายยื่นที่อาจเป็นอันตรายต้องป้องกันด้วยวิธี     ที่เหมาะสม เช่น ม้วนปลายลวดที่ยื่นออกมา หรือใช้วัสดุคลุมปลายยื่น โดยวัสดุที่ใช้คลุมนั้น ต้องไม่หลุดออกเมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ...
	4.3.5.2 มือจับและส่วนอื่นที่เป็นท่อ (handlebar and other tubes)

	4.3.6 ลวดและโลหะเส้น (metal wire and rod)
	4.3.6.1 ของเล่นที่มีลวดหรือโลหะที่ออกแบบให้เด็กดัดหรืองอได้ เมื่อทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.26.7 แล้ว ลวดหรือโลหะต้องไม่หัก หรือทะลุผ่านวัสดุห่อหุ้มออกมาข้างนอก
	4.3.6.2 ของเล่นที่มีลวดหรือโลหะที่ไม่ได้ออกแบบให้เด็กดัดหรืองอได้ เมื่อทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.26.7 แล้ว ลวดหรือโลหะต้องไม่หัก หรือทะลุผ่านวัสดุห่อหุ้มออกมาข้างนอก
	4.3.6.3 ปลายซี่ลวดโครงร่มของเล่น ต้องมีวัสดุป้องกัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.26.5.5 แล้วถ้าวัสดุป้องกันหลุดออก ปลายของซี่ลวดต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.0 mm และบริเวณปลายต้องมน เรียบไม่ขรุขระ และเมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้...

	4.3.7 ฟิล์มพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์หรือเป็นส่วนหนึ่งของของเล่น
	4.3.7.1 ต้องมีความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.038 mm โดยที่ความหนาของแต่ละตำแหน่งที่ทดสอบต้อง       ไม่น้อยกว่า 0.032 mm
	4.3.7.2 ต้องมีการเจาะรู และพื้นที่ของรู ต้องไม่น้อยกว่า 1% เมื่อเทียบต่อพื้นที่ขนาด 30 mm x 30 mm (วัดจากระยะห่างระหว่างรู 2 รูในแนวทแยง) ตามรูปที่ 8

	4.3.8 เส้นหรือสาย
	ข้อกำหนดนี้ไม่ครอบคลุมเส้นหรือสาย ดังต่อไปนี้
	4.3.8.1 เส้นหรือสายของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 เดือน
	4.3.8.1.1 เส้นหรือสายของของเล่นที่มีโอกาสเกิดการพันกัน (cords with the potential to tangle)
	4.3.8.1.2 เส้นหรือสายอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 4.3.8.1.1
	4.3.8.2 เส้นหรือสายของของเล่นสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 18 เดือนขึ้นไปแต่ต่ำกว่า 3 ขวบ
	4.3.8.2.1 เส้นหรือสายของของเล่นที่มีโอกาสเกิดการพันกัน
	4.3.8.2.2 เส้นหรือสายอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ 4.3.8.2.1
	4.3.8.2.3 เส้นหรือสายอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบอื่นติดอยู่ที่ปลาย (other cords without a free end)
	เส้นหรือสายที่รวมอยู่ในชุดของเล่น หรือติดอยู่กับของเล่น ที่มีส่วนประกอบอื่นติดอยู่ที่ปลาย     และไม่มีโอกาสเกิดการพันกัน ที่มีความยาวมากกว่า 220 mm แต่ไม่เกิน 300 mm ต้องระบุ                 คำเตือนตามข้อ 6.6.22 ที่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์
	4.3.8.3 ห่วงยึดคงที่หรือบ่วงของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
	4.3.8.4  เส้นหรือสายของของเล่นลากจูง (cord on pull toys)
	4.3.8.5  สายไฟฟ้า (electrical cables)
	4.3.8.6 ความหนาหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นหรือสายของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
	4.3.8.7 เส้นหรือสายที่ดึงกลับได้เองของของเล่นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบ
	4.3.8.8 เส้นหรือสายของของเล่นที่ติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็กและรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเล่นอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน
	4.3.8.9 เส้นหรือสายที่ถุงของเล่น
	4.3.8.10 เส้นหรือสายที่ถือได้สำหรับของเล่นบินได้

	4.3.9 รู ช่อง และกลไกที่อาจสัมผัสถึง
	4.3.9.1 รูกลมในวัสดุแข็ง (circular hole in rigid materials)
	4.3.9.2 ช่องว่างสำหรับส่วนที่เคลื่อนที่ได้ที่สัมผัสถึง (accessible clearance for movable segments)
	4.3.9.3 โซ่หรือสายพานของของเล่นขี่ (chain or belt in ride-on toys)
	4.3.9.4 กลไกการขับเคลื่อนอื่น (other driving mechanisms)
	4.3.9.5 กุญแจไขลาน (winding key)

	4.3.10 สปริง
	4.3.10.1 สปริงลาน (spiral spring)
	4.3.10.2 สปริงขดแบบเกลียวชนิดใช้แรงดึง (extension helical spring)
	4.3.10.3 สปริงขดแบบเกลียวชนิดแรงกดอัด (compression helical spring)


	4.4 ลักษณะเฉพาะแบบ
	4.4.1 ของเล่นยัดไส้
	4.4.2 ปอมปอม
	4.4.3 หุ่นของเล่นเด็กก่อนวัยเรียน (pre-school play figure)
	4.4.4 ลูกโป่ง (balloon)
	4.4.4.1 ลูกโป่งที่ทำจากน้ำยาง (rubber latex)
	4.4.4.2 ลูกโป่งพลาสติก (plastic balloon)

	4.4.5 ลูกหิน (marbles)
	4.4.6 ของเล่นรูปครึ่งทรงกลม หรือครึ่งทรงรีภายในกลวงคล้ายภาชนะ
	4.4.6.1 มีรูอยู่ต่ำจากขอบปากของเล่นลงมาอย่างน้อย 13 mm อย่างน้อย 2 รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง     ไม่น้อยกว่า 2 mm โดย
	4.4.6.2 กรณีที่ของเล่นรูปถ้วยมีผนังกั้นกลางตามรูปที่ 17 สันผนังต้องอยู่ต่ำจากขอบปากของเล่นลงมา       ไม่เกิน 6 mm
	4.4.6.3 กรณีที่ของเล่นรูปถ้วยมีรูอยู่ต่ำจากขอบปากของเล่นลงมาตั้งแต่ 6 mm ถึง 13 mm ต้องมีอย่างน้อย 3 รู อยู่ห่างกันเป็นมุมไม่น้อยกว่า 100º
	4.4.6.4 กรณีของเล่นไม่มีรูต้องมีปากหยักลักษณะเดียวกันโดยรอบระยะห่างระหว่างยอด 2 ยอดที่ติดกัน   หรือกึ่งกลางของยอดสองยอดที่อยู่ติดกัน ต้องไม่เกิน 25 mm และความลึกของรอยหยักต้อง                                  ไม่น้อยกว่า 6 mm ดังรูปที่ 18
	หน่วยเป็นมิลลิเมตร
	หน่วยเป็นมิลลิเมตร

	4.4.7 ของเล่นที่มีกลไกการพับ (folding mechanism)
	4.4.7.1 รถเข็นของเล่น และของเล่นอื่นที่คล้ายกัน
	4.4.7.2 ของเล่นอื่นที่มีกลไกการพับ
	4.4.7.3 ระยะห่างระหว่างบานพับ (hinge-line clearance)

	4.4.8 เสถียรภาพและการรับโหลดของของเล่นขี่และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่ง
	4.4.8.1 เสถียรภาพของของเล่นขี่และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่ง
	4.4.8.2 การรับน้ำหนักของของเล่นขี่และของเล่นอยู่กับที่ที่มีที่นั่ง
	4.4.8.3 เสถียรภาพของของเล่นตั้งพื้น (stability of stationary floor toy)

	4.4.9 ของเล่นปิดรอบ และครอบศรีษะ (enclosure)
	4.4.9.1  ของเล่นปิดรอบที่เด็กเข้าไปได้
	4.4.9.2 ของเล่นสำหรับสวมศีรษะ (toy that enclose the head)

	4.4.10 ของเล่นเลียนแบบอุปกรณ์ป้องกัน
	4.4.10.1 ของเล่นเลียนแบบอุปกรณ์ป้องกันที่มีลักษณะแข็งและคงรูปใช้สวมคลุมหรือปิดหน้า เช่น แว่นตาป้องกัน หมวกอวกาศ หรือเครื่องป้องกันหน้าอื่น ๆ รวมถึงของเล่นที่เจาะรูหรือครอบบริเวณตา    เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.14 แล้ว ต้องไม่เกิดขอบคม ปลายแหล...
	4.4.10.2 ของเล่นเลียนแบบอุปกรณ์ป้องกันต้องมีคำเตือนที่ของเล่น และที่ภาชนะบรรจุตามข้อ 6.6.11

	4.4.11 ของเล่นพุ่งหรือยิง (projectile toy)
	4.4.11.1 ส่วนพุ่งหรือยิง (projectile)
	4.4.11.2 ของเล่นใช้พุ่งหรือยิงด้วยพลังงานสะสม (projectile toy with stored energy)
	ตารางที่ 1 ขนาดมิติรูปทรงของส่วนพุ่งหรือยิงที่เป็นวัตถุอื่นที่เป็นอันตราย

	4.4.11.3 ของเล่นพุ่งหรือยิงที่ไม่ใช้พลังงานสะสม (projectile toy without stored energy)

	4.4.12  ปีกหมุนและใบพัด
	4.4.13 ของเล่นในน้ำ (aquatic toy)
	4.4.14 การห้ามล้อ (braking)
	4.4.14.1 ของเล่นขับขี่ที่มีล้อขับเคลื่อนโดยทางกลหรือไฟฟ้า และล้อนั้นยังหมุนอย่างอิสระได้ด้วย              ต้องมีคุณลักษณะดังนี้
	4.4.14.2 ของเล่นขี่ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ต้องควบคุมโดยสวิตซ์ที่ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อปล่อยสวิตซ์ และ     เมื่อห้ามล้อไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนต้องตัดโดยอัตโนมัติด้วย

	4.4.15 จักรยานของเล่น
	4.4.15.1 การระบุความสูงของอานนั่งสูงสุด (maximum saddle height)
	4.4.15.2 ห้ามล้อ

	4.4.16 ความเร็วสูงสุดของของเล่นที่ขับเคลื่อนโดยใช้ไฟฟ้า
	4.4.17 ของเล่นที่มีแหล่งให้ความร้อน (toy containing a heat source)
	4.4.18 ของเล่นที่มีของเหลวภายใน
	4.4.19 ของเล่นที่ใช้ปากเป่า (mouth-actuated toy)
	4.4.19.1 ของเล่นที่ใช้ปากเป่า ซึ่งส่วนที่ใช้ปากเป่าที่ถอดออกจากของเล่นได้ ต้องไม่เป็นชิ้นส่วนขนาดเล็ก
	4.4.19.2 ส่วนที่ใช้ปากเป่าของของเล่นที่ใช้ปากเป่า ที่ถอดออกจากของเล่นไม่ได้ เมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.26.4 และความทนแรงดึงตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.26.5 แล้ว ชิ้นส่วนที่ใช้ปากเป่าต้องไม่หลุดออก แต่หากชิ้นส่วนที่ใช้ปากเป่าหลุดออกเ...
	4.4.19.3 ของเล่นที่ใช้ปากเป่า ซึ่งมีส่วนประกอบที่อาจหลุดออกได้ เช่น ลูกกลิ้งในนกหวีดหรือลิ้นเครื่องเป่า     เมื่อทดสอบความคงทนของของเล่นที่ใช้ปากเป่าตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.22 แล้ว ต้องไม่มีชิ้นส่วนใดหลุดออกมาจากของเล่น หากมีชิ้นส่วนใดหลุดออกมาเมื่อ...
	4.4.19.4 ส่วนที่ใช้ปากเป่าที่ถอดออกได้ และถอดออกไม่ได้สำหรับเป่าลูกโป่ง ต้องมีลักษณะเป็นไปตาม                    ข้อ 4.4.19.1 และข้อ 4.4.19.2

	4.4.20 โรลเลอร์สเกตของเล่น อินไลน์สเกตของเล่น และสเกตบอร์ดของเล่น สำหรับเด็กที่มีมวลไม่เกิน 20 kg
	4.4.21 แก๊ปที่เป็นส่วนประกอบของของเล่น
	4.4.22 ของเล่นที่มีเสียง หรือของเล่นที่มีเสียงและใช้ใกล้หู
	4.4.22.1 ของเล่นที่มีเสียงและใช้ใกล้หู ต้องมีระดับความดันเสียงสมมูลวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ              (A-weighted equivalent sound pressure level, LpAeq) ไม่เกิน 65 dB
	4.4.22.2 ของเล่นที่มีเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ที่เด็กเล่น เช่น รถไขลานหรือรถของเล่นที่มีกลไกการเกิดเสียงที่ติดกับเพลา ต้องมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ ขณะไม่มีการรบกวนเฉลี่ย             (A-weighted maximum sound pressure level,...
	4.4.22.3 ของเล่นอื่น ๆ ที่มีเสียง ที่ไม่เข้าข่ายข้อ 4.4.22.1 และข้อ 4.4.22.2 ต้องมีระดับความดันเสียงสมมูลวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (LpAeq) ไม่เกิน 85 dB
	4.4.22.4 ของเล่นที่มีเสียงและใช้ใกล้หูต้องมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก ซี (C-weighted peak sound pressure level, LpCpeak) ไม่เกิน 110 dB
	4.4.22.5 ของเล่นอื่น ๆ ที่มีเสียง ที่ไม่ใช่ของเล่นใช้ใกล้หู และไม่ใช่ของเล่นที่เกิดเสียงโดยใช้แก๊ปหรือการระเบิดอื่น เช่น ของเล่นเขย่าที่ทำให้เกิดเสียง ต้องมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถ่วง                   น้ำหนัก ซี (LpCpeak) ไม่เกิน 115 dB
	4.4.22.6 ของเล่นที่เกิดเสียงโดยใช้แก๊ปหรือการระเบิดอื่น ต้องมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก ซี (LpCpeak) ไม่เกิน 125 dB
	4.4.22.7 หากของเล่นที่เกิดเสียงโดยใช้แก๊ปหรือการระเบิดอื่นมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถ่วงน้ำหนัก ซี (LpCpeak) เกิน 115 dB ต้องแสดงคำเตือนที่ผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ตามข้อ 6.6.18

	4.4.23 สกูเตอร์ของเล่น (toy scooter)
	4.4.23.1 สกูเตอร์ของเล่น แบ่งตามมวลตัวเด็กสูงสุดที่รับได้ ออกเป็น 2 ประเภท คือ
	4.4.23.2 คำเตือน และข้อแนะนำในการเล่น
	4.4.23.3 ความแข็งแรงของสกูเตอร์
	4.4.23.4 ความแข็งแรงของแกนบังคับทิศทาง
	4.4.23.5 เสถียรภาพ
	4.4.23.6 แกนบังคับทิศทางและมือจับที่ปรับระดับความสูงหรือพับไดั
	4.4.23.7 ห้ามล้อ
	4.4.23.8 ขนาดล้อ
	4.4.23.9 มือจับ

	4.4.24 แม่เหล็กและส่วนประกอบแม่เหล็ก (magnetand magnetic component)
	4.4.24.1 ชุดทดลองที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป ต้องแสดงคำเตือนที่ผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุตามข้อ 6.6.20 หากมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
	4.4.24.2 ของเล่นที่เป็นแม่เหล็กหรือของเล่นที่มีส่วนประกอบของแม่เหล็กอื่น ๆ (เช่น ชุดทดลองแม่เหล็ก   หรือชุดทดลองไฟฟ้า สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

	4.4.25 ปืนฉีดน้ำ
	4.4.25.1 เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล่ม 2 ข้อ 3.37 แล้ว แผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง        จากการทดสอบ 10 ครั้ง
	4.4.25.2 ต้องมีคำเตือนที่ฉลากตามข้อ 6.6.10

	4.4.26 จุกนมยางดูดเล่นของของเล่น (toy pacifiers)

	4.5 การติดไฟ
	4.5.1 ของเล่นใช้ที่ศีรษะ
	4.5.2 เครา หนวด ผมปลอม ที่ทำด้วยเส้นผมหรือวัสดุอื่นที่คล้ายเส้นผม
	4.5.2.1 เครา หนวด ผมปลอม ที่ทำด้วยเส้นผมหรือวัสดุอื่นที่คล้ายเส้นผม ที่มีลักษณะเป็นเส้น ความยาวตั้งแต่ 50 mm ขึ้นไป โดยวัสดุเหล่านี้อาจติดหรือไม่ติดกับหน้ากาก หมวก หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้สวมศีรษะ การวัดความยาวให้วัดโดยไม่ต้องดึง เช่น ผมหยักศก ส่วนผมเป...
	4.5.2.2 เครา หนวด ผมปลอม ที่ทำจากเส้นผมหรือวัสดุอื่นที่คล้ายเส้นผม ที่มีลักษณะเป็นเส้นความยาวไม่เกิน 50 mm ที่ติดกับหน้ากาก หมวก หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้สวมศีรษะ

	4.5.3 หน้ากากขึ้นรูป (molded mask) แบบสวมครอบศีรษะ แบบไม่เต็มศรีษะหรือแบบปิดเฉพาะใบหน้า
	4.5.4 เครื่องตกแต่งที่ยื่นหรือห้อยของของเล่นใช้ที่ศีรษะ
	4.5.5 เครื่องแต่งกายเลียนแบบและของเล่นสำหรับสวมใส่
	4.5.6 ของเล่นที่เด็กเข้าไปภายในได้
	4.5.7 ของเล่นยัดไส้ที่มีขนฟูหรือผิวเป็นสิ่งทอ

	4.6 ลักษณะทางเคมี
	4.6.1. ปริมาณธาตุที่อาจเป็นอันตรายในสารละลายที่สกัดได้จากของเล่นและวัสดุที่ใช้ทำของเล่น ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 2
	4.6.2 ปริมาณรวมของอนุพันธ์แทเลต (phthalate) ในสารละลายที่สกัดได้จากพลาสติก ยาง และสารเคลือบ        ในบริเวณหรือส่วนที่สัมผัสถึง จากของเล่นทั่วไป และของเล่นสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ ที่มีบริเวณที่นำเข้าปากได้ ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดในตารางที่ 3
	4.6.3 กาวและ/หรือตัวทำละลายที่ใช้กับของเล่น
	ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุในตัวอย่างทดสอบที่สกัดได้จากของเล่นและวัสดุที่ใช้ทำของเล่น

	หน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของตัวอย่างทดสอบ
	ตารางที่ 3 ปริมาณรวมของอนุพันธ์แทเลตในตัวอย่างทดสอบที่สกัดได้จาก พลาสติก ยาง และสารเคลือบ ในบริเวณหรือส่วนที่สัมผัสถึง



	5.  ภาชนะบรรจุ
	5.1 ให้บรรจุของเล่นในภาชนะบรรจุที่สะอาด แข็งแรง ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับของเล่นที่บรรจุอยู่  ภายในได้
	5.2 ภาชนะบรรจุที่ทำด้วยพลาสติกอ่อน (flexible plastic) หรือกระเป๋าพลาสติกที่ไม่มีวัสดุรองพื้นและกว้างมากกว่า 100 mm ให้เป็นไปตามข้อ 4.3.7 และต้องแสดงข้อความว่า “ภาชนะบรรจุนี้ไม่ใช่ของเล่น”        และ “ห้ามนำไปสวมศีรษะ”
	5.3 ภาชนะบรรจุที่เป็นกล่องหรือมีฝาปิด

	6.  เครื่องหมายและฉลาก
	6.1 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่ทำและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
	6.2 ที่ของเล่นหรือภาชนะบรรจุของเล่นที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้เป็นภาษาไทยให้เห็นได้ง่าย และชัดเจน
	6.3 ในกรณีที่เป็นของเล่นเพื่อส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉลากให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ทำกับผู้ซื้อ
	6.4 ตัวเลขและอักษรที่ใช้ต้องสูงไม่น้อยกว่า 1 mm ยกเว้นรายละเอียดตามข้อ 6.1(2) ข้อ 6.1(3) ข้อ6.2(3)        และ ข้อ 6.2(4) ต้องสูงไม่น้อยกว่า 3 mm โดยคำว่า “คำเตือน” ให้ใช้ตัวอักษรที่เป็นตัวหนาและสูง        ไม่น้อยกว่า 4 mm
	6.5 การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามข้อ 6.1(2) ข้อ 6.1(3) ข้อ 6.2(3) และ ข้อ 6.2(4) ต้องใช้สีที่ตัดกันซึ่งทำให้รายละเอียดที่แสดงไว้อ่านได้ชัดเจน
	6.6 คำเตือน
	6.6.1 ของเล่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบเล่น
	6.6.2 ของเล่นขนาดเล็กหรือของเล่นที่มีชิ้นส่วนขนาดเล็ก ลูกบอลขนาดเล็ก หรือลูกหิน
	6.6.3 ลูกโป่งที่ทำจากน้ำยาง
	6.6.4 ของเล่นที่มีกาวและ/หรือตัวทำละลายอินทรีย์อยู่ในภาชนะบรรจุ
	6.6.5 ของเล่นที่ติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็ก และรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเล่นอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันที่ใช้เส้นหรือสาย หรือวัสดุอื่นผูกขวางจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง
	6.6.6 ของเล่นที่มีปลายแหลมหรือขอบคมใช้งาน ต้องมีคำเตือนบอกอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
	6.6.7 ของเล่นประเภทที่เด็กเข้าไปเล่นภายในได้ ที่ทำจากวัสดุเทอร์มอพลาสติก
	6.6.8 ของเล่นที่รับมวลตัวเด็ก
	6.6.9 ของเล่นขับขี่
	6.6.10 ของเล่นพุ่งหรือยิง และปืนฉีดน้ำ
	6.6.11 ของเล่นที่เลียนแบบอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หมวกป้องกัน เครื่องป้องกันตา
	6.6.12 ของเล่นในน้ำ
	6.6.13 ของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งให้ความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างของจริง เช่น เตารีด เตาหุงต้ม เตาอบ
	6.6.14 ของเล่นที่ต้องใช้เชื้อเพลิง
	6.6.15 ถุงพลาสติกสำหรับบรรจุของเล่นที่ปากถุงมีเส้นรอบวงยาวกว่า 380 mm
	6.6.16 ของเล่นที่มีของเหลวภายใน
	6.6.17 ของเล่นที่เคลื่อนที่ด้วยกำลังของเด็ก เช่น โรลเลอร์สเกตของเล่น อินไลน์สเกตของเล่น และสเกตบอร์ด
	6.6.18 ของเล่นที่มีแก๊ปเป็นส่วนประกอบ
	6.6.19 สกูเตอร์ของเล่น
	6.6.20 ของเล่นที่ต้องประกอบโดยผู้ใหญ่เพื่อให้เด็กเล่น
	6.6.21 ชุดทดลองที่มีแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 8 ขวบขึ้นไป
	6.6.22 เส้นหรือสายอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบอื่นติดอยู่ที่ปลายของของเล่น

	6.7 เอกสารแนะนำวิธีเล่น
	6.7.1 ของเล่นที่มีปลายแหลม หรือขอบคม
	6.7.2 ของเล่นพุ่งหรือยิง
	6.7.3 ของเล่นที่มีเชื้อเพลิงหรือแหล่งให้ความร้อนอื่นและใช้งานได้อย่างของจริง
	6.7.4 ของเล่นที่ต้องใช้กาว และ/หรือตัวทำละลาย
	6.7.5 จักรยานของเล่น

	6.8 กรณีที่ฉลากระบุถึงสมรรถนะของของเล่น ของเล่นนั้นต้องมีสมรรถนะตามที่ระบุ

	7.  การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
	7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

	8.  การทดสอบและการวิเคราะห์
	8.1 การทดสอบและการวิเคราะห์ให้เป็นไปตาม มอก. 685 เล่ม 2

	ภาคผนวก ก.
	ก.1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง ของเล่นที่มีรหัสสินค้าเดียวกัน ทำจากวัสดุหลักเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือซื้อขายหรือส่งมอบในระยะเวลาเดียวกัน
	ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
	ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป การใช้งาน ลักษณะทางฟิสิกส์ ลักษณะเฉพาะแบบ การติดไฟ ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
	ก.2.1.1 ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 หน่วย หรือตามความจำเป็นในการทดสอบ
	ก.2.1.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 4.4 ข้อ 4.5 ข้อ 5. และข้อ 6. ทุกหน่วย จึงจะถือว่าของเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

	ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทางเคมี
	ก.2.2.1 ให้ใช้ตัวอย่างที่ผ่านการทดสอบในข้อ ก.2.1
	ก.2.2.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.6 จึงจะถือว่าของเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด


	ก.3 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 และข้อ ก.2.2.2 ทุกข้อ จึงจะถือว่าของเล่นรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

	ภาคผนวก ข.
	ตารางที่ ข.1 แสดงรูปตัวอย่างเครา หนวด ผมปลอม ที่ทำด้วยเส้นผมหรือวัสดุอื่นที่คล้ายเส้นผม หน้ากากขึ้นรูป และเครื่องตกแต่งที่ยื่นออกมาจากของเล่นใช้ที่ศีรษะ


