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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ของเลน : เฉพาะดานความปลอดภัย
เลม 1 ขอกําหนด
1. ขอบขาย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะดานความปลอดภัยของของเลนสําหรับเด็ก ที่มี
อายุต่ํากวา 14 ปบริบูรณ รวมทั้งชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชรวมกับของเลน

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้

1.2.1

จักรยาน 2 ลอ ที่อานนั่งเมื่อปรับอานนั่งที่ตําแหนงสูงสุดแลวมีความสูงจากพื้นเกิน 435 mm

1.2.2

หนังสติ๊ก (slingshot)

1.2.3

ลูกดอก (dart) ที่มีปลายแหลม

1.2.4

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

1.2.5

เครื่องเลนสนาม (playground equipment)

1.2.6

วาว

1.2.7

คันธนู (bow for archery) ที่มีความยาวเกิน 120 cm

1.2.8

อุปกรณกีฬา (sporting goods) อุปกรณกรีฑา (athletic equipment) อุปกรณการพักแรม (camping)
อุป กรณก ารเชีย รกีฬ า (sporting equipment) เครื่อ งดนตรี (musical intrument) เครื่อ งเรือ น
(furniture) ที่ไมใชของเลน สกูเตอรที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนยานพาหนะ

1.2.9

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

1.2.10 ริ้วประดับ กระดาษสี แถบเงิน แถบทอง และผลิตภัณฑอื่นที่มีวัตถุประสงคเพื่อการตกแตงหรืองานบันเทิง
(ornamental or ceremony purpose)
1.2.11 อุปกรณที่ใชในน้ําลึก อุปกรณที่ใชชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ เสื้อชูชีพ หรืออุปกรณฝกหัดวายน้ํา โฟมสําหรับ
ฝกวายน้ํา
1.2.12 ตัวตอ (jigsaw puzzle) ที่เปนภาพหรือรูปทรง ที่มีจํานวนมากกวา 500 ชิ้น
1.2.13 พลุ ประทัด ดอกไมไฟ และแกปที่ไมไดออกแบบเพื่อเปนสวนประกอบของของเลน
-1-

มอก. 685 เลม 1-25xx
1.2.14 ของเลนประเภทวิดีโอ (video toy) ที่ตอกับจอภาพไดอุปกรณที่ตอพวงกับคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลน
วี ดี โ อและอุ ป กรณ ซึ่ ง ทํ า งานด ว ยแรงดั น ไฟฟ า ระบุ เ กิ น 24 V เช น แผ น พื้ น เต น รํ า (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 หรืออุปกรณอื่น ที่ทํางานดวยแรงดันไฟฟาระบุเกิน 24 V
1.2.17 แวนตากันน้ํา แวนตากันแดด และหมวกที่สวมใสเพื่อปองกันเวลาขี่จักรยานและเลนสเกตบอรด รวมถึง
อุปกรณปองกันดวงตาอื่น ๆ ที่ใชปองกันดวงตา
1.2.18 ชุ ด ทดลองวิ ท ยาศาสตร (experimental set) หรื อ สื่ อ การสอนเพื่ อ ใช ใ นการสอน และผลิ ต ภั ณ ฑ
ซึ่ ง ประกอบด ว ยส ว นให ความร อ น เจตนาเพื่ อใหใ ชภ ายใต การดู แ ลของผูใ หญ เชน ชุ ดทดลองไฟฟ า
ชุดทดลองเคมี
1.2.19 ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคใชเปนสระน้ําขนาดเล็ก มีความลึกจากระดับที่ลึกที่สุดถึงระดับที่มีนํ้าลนออก
มากกวา 400 mm
1.2.20 ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเหมือนของเลนแตทําขึ้น และแสดงวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนที่ผลิตภัณฑหรือ
ที่ฉลากวา “ไมใชของเลน” และมีคําเตือน “เก็บใหพนมือเด็ก” เชน
− ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสะสม
− แบบจําลองเหมือนของจริงยอสวน (detailed and faithful scale model)
− ชุดจําลอง (model kit) เพื่อประกอบเลียนแบบของจริงที่ประกอบพรอมจําหนาย
− ตุกตาพื้นบาน ตุกตาประดับ และผลิตภัณฑอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
− ผลิตภัณฑหัตถกรรม เชน ปลาตะเพียนแขวน ตุกตาไมแกะสลัก ตุกตาชาววัง
− ของเลนโบราณจําลอง (historical replica of toy)
− ของใช หรือเครื่องนันทนาการ
หากมิไดมีการแสดงขอความดังกลาว ใหถือวาผลิตภัณฑนั้นเปนของเลน
1.2.21 เครื่องเลนในที่สาธารณะ เชน เครื่องเลนหยอดเหรียญในศูนยการคา หรือหางสรรพสินคา
1.2.22 เครื่องประดับอัญมณีสําหรับเด็ก (fashion jewellery for children)
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2. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้มีดังตอไปนี้
2.1

ของเลน หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กเลน

2.2

เด็ก หมายถึง ผูที่มีอายุต่ํากวา 14 ปบริบูรณ

2.3

ของเลนในน้ํา (aquatic toy) หมายถึง ของเลนในน้ําตื้นที่ใชรองรับมวลตัวเด็ก เชน ตุกตารูปสัตวลอยน้ําที่
ขึ้นขี่ได ทั้งนี้ไมรวมถึง เรือหรือแพเปาลมที่มีความยาวเกิน 120 cm

2.4

ลูกบอล (ball) หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีลักษณะกลมหรือรีหรือรูปไข สําหรับตี เดาะ โยน ขวาง หมุน หรือเตะ
ทั้งที่ยึด และไมยึดติดกับเชือก แถบยางยืด หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเปนเสนหรือสาย

2.5

ของเลนเขยาใหเกิดเสียงสําหรับเด็กเล็ก (rattle) หมายถึง ของเลนที่ออกแบบใหเขยาใหเกิดเสียงสําหรับ
กระตุนพัฒนาการเด็กเล็กที่มีอายุต่ํากวา 18 เดือน

2.6

ของเลนที่เขาไปภายในได หมายถึง ของเลนที่เด็กสามารถเขาไปเลนภายในได อาจมีประตู ฝาปด หรืออุปกรณ
อื่น ที่ มีลั กษณะการใช งานเหมื อนกั น มี ขนาดภายในมากกวา 0.03 m3 และมีมิติภ ายในแตละดานตั้งแต
150 mm ขึ้นไป

2.7

ชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใชรวมกับของเลน หมายถึง ผลิตภัณฑที่สามารถนํามาเลนโดยลําพังตัวมันเอง หรือตอง
ใชรวมกับของเลน โดยไมตองผานกระบวนการประกอบ

2.8

ของเลนที่มีเสียง หมายถึง ของเลนที่ออกแบบเพื่อทําใหเกิดเสียงโดยไมขึ้นกับแรงกระทํา

2.9

ของเลนที่มีเสียงและใชใกลหู หมายถึง ของเลนที่ออกแบบเพื่อใหปลอยเสียงออกมาโดยไมขึ้นกับแรงกระทํา
มีวัตถุประสงคเพื่อใชใกลหู เชน โทรศัพทที่มีเสียงกระดิ่งในสวนหูฟง และของเลนที่มีหูฟง

2.10 ของเลนแมเหล็ก หมายถึง ของเลนที่เปนแมเหล็กหรือมีสวนประกอบเปนแมเหล็ก
2.11 ของเลน รูป ครึ่ งทรงกลม (hemispheric-shaped toy) หมายถึง ของเลน รูป รางเปน ถว ย ชาม หรือรูปราง
ไขครึ่งฟอง หรือมีลักษณะเกือบเปนทรงกลม
2.12 ปอมปอม (pompom) หมายถึง ของเลนรูปทรงกลมทําดวยเสนใย หรือเสนดายผูกติดหรือมัดติดกัน รวมทั้ง
รูปทรงแบบยัดไส (ดูรูปที่ 1) ทั้งนี้พูตามรูปที่ 2 ไมถือวาเปนปอมปอม

รูปที่ 1 ปอมปอมรูปทรงกลม
(ขอ 2.12)
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รูปที่ 2 ตัวอยางพูที่มีเสนเชือกยาว
(ขอ 2.12)
2.13 สวนที่สัมผัสถึง (accessible area) หมายถึง บริเวณชิ้นสวนหรือสวนประกอบของของเลนที่สัมผัสถึงโดยใช
เครื่องมือทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2
2.14 สี หมายถึง สีที่ใชตกแตงของเลน และสีที่มีวัตถุประสงคเปนของเลนหรือสีที่รวมอยูในชุดของเลน
2.15 สารเคลือบ หมายถึง สิ่งที่ใชเคลือบของเลนหรือชิ้นสวนของของเลน เชน สี หมึก วารนิช แลกเกอร พอลิเมอร
และอื่น ๆ อาจมีผงโลหะ เปนสวนประกอบ หรือไมก็ได
2.16 ดินปน หมายถึง ดินน้ํามัน หรือวัสดุอื่น ๆ ที่ใชสําหรับปน
2.17 ฟงเกอรเพนต (finger paints) หมายถึง สีที่มีลักษณะเหลวหรือเปนผงที่ออกแบบใหเด็กใชนิ้วหรือมือในการ
ระบาย
2.18 ชุดทดลองทางแมเหล็ก ทางไฟฟา หรือทั้งทางแมเหล็กและทางไฟฟา (magnetic/electrical experimental set)
หมายถึง ของเลนที่ประกอบดวยแมเหล็ก เพื่อทดลองทางการศึกษาเกี่ยวกับแมเหล็กและไฟฟา
2.19 ของเลนยัดไส หมายถึง ของเลนที่มีผิวออนนุมยุบตัวไดเมื่อกดหรือบีบ ยัดไสดวยวัสดุนุมหรืออาจผสมวัสดุ
ไมนุม (เชน เม็ดโฟม เม็ดพลาสติก) ดวยก็ได
2.20 ของเลนที่เด็กนําเขาปากได หมายถึง ของเลนที่มีขนาดเล็กกวา 5 cm หรือมีสวนใดสวนหนึ่งมีขนาดเล็กกวา
5 cm ซึ่งเด็กนําเขาปากและอมไวในปากได
2.21 วัสดุแข็ง (rigid material) หมายถึง วัสดุที่มีความแข็งตั้งแต 70 Shore A
2.22 วัสดุออน (resilient material) หมายถึง วัสดุที่มีความแข็งนอยกวา 70 Shore A และยืดหยุนได
2.23 โรลเลอรสเกตของเลน (toy roller skate) อินไลนสเกตของเลน (toy inline skate) และสเกตบอรดของเลน
(toy skateboard) หมายถึง โรลเลอรสเกต อินไลนสเกต และสเกตบอรด ที่รับมวลตัวเด็กไดไมเกิน 20 kg
2.24 กาซติดไฟ (flammable gas) หมายถึง สสารที่มีลักษณะเปนกาซที่อุณหภูมิหอง และติดไฟได
2.25 ของเหลวติด ไฟได (flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที ่ม ีจ ุด วาบไฟที ่อ ุณ หภูม ิตั ้ง แต 21 ºC
แตไมเกิน 55ºC
2.26 ของเหลวไวไฟ (highly flammable liquid) หมายถึง ของเหลวที่มีจุดวาบไฟที่อุณหภูมิต่ํากวา 21ºC
2.27 ของแข็งไวไฟ (highly flammable solid) หมายถึง ของแข็งที่ติดไฟไดทันทีเมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือของที่
รอนจัด และยังคงติดไฟเมื่อนําสิ่งที่ทําใหเกิดการลุกไหมดังกลาวออก
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2.28 จัก รยานของเลน หมายถึง พาหนะที่มีส องลอ อาจมีลอ พยุง หรือ ไมก็ไ ด ขับ เคลื่อ นดว ยแรงถีบ ของเด็ก
บนพาหนะ และเมื่อปรับอานนั่งที่ตําแหนงสูงสุดแลวมีความสูงจากพื้นไมเกิน 435 mm
2.29 สกูเตอรของเลน หมายถึง ของเลนขับขี่ชนิดหนึ่งมีฐานสําหรับยืนอยางนอยหนึ่งฐาน มีลออยางนอย 2 ลอ
มีระบบการบังคับทิศทาง ขับเคลื่อนดวยแรงของเด็กหรือวิธีอื่น ๆ อาจพับไดหรือไมก็ได และรับมวลเด็กได
ไมเกิน 50 kg
2.30 ของเลนขนาดใหญ (large and bulky toy) หมายถึง ของเลนที่มีพื้นที่ฐานมากกวา 0.26 m2 หรือมีปริมาตร
มากกวา 0.08 m3 (คํานวณโดยไมตองคิดสวนที่ยื่นออกมาจากของเลน) หรือมีมวลตั้งแต 4.5 kg ขึ้นไป
2.31 ของเลนรับมวลตัวเด็ก หมายถึง ของเลนที่ออกแบบใหรับมวลตัวเด็ก 1 คนหรือมากกวา อาจตั้งวางอยูกับที่
บนพื้นหรือไมก็ได มีวัตถุประสงคเพื่อการเลน เชน ของเลนเลียนแบบเฟอรนิเจอร มาโยก พาหนะของเลนที่
เด็กขึ้นขี่ได
2.32 ของเลนสนามสําหรับครอบครัว (activity toy for family domestic use) หมายถึง ของเลนที่มีวัตถุประสงค
ให ใช สํ า หรับ เล น ในครอบครั ว ในที่ ร มและ/หรือกลางแจง ออกแบบใหรับ มวลตัว เด็ก 1 คน หรือมากกวา
โดยทั่วไปจะติดกับคานหรือเชื่อมตอกับคาน เชน ชิงชา (swing) กระดานลื่น (slide) กระดานหก (seesaw)
มาหมุน (carousel) โครงสําหรับปนปาย (climbing frame)
2.33 ลอหมุนอิสระ (free-wheeling) หมายถึง ลอของของเลนขี่ที่หมุนตามแรงกระทําเชิงกลหรือไฟฟา และยังคง
หมุนตออยางอิสระไดเมื่อไมมีแรงกระทํา
2.34 เสนหรือสาย (cord) หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะเปนเสนสายมีความยาวมากกวาความกวาง และมีความออนตัว
ทั้งที่เปนเสนใยสิ่งทอและไมเปนสิ่งทอ หรือเปนวัสดุอื่น เชน ยางยืด เสนดาย เทป ริบบิ้น เชือก สายรัด โซ
รวมถึงสปริงออนที่มีลักษณะยาว
2.35 หวงยึดคงที่ (fixed loop) หมายถึง เสนหรือสายที่ผูกเปนหวงมีขนาดเสนรอบวงคงที่หรือยึดติดถาวรมีการล็อก
หรือหวงที่ยึดดวยตัวยึดตั้งแต 1 ตัวขึ้นไป (ดูรูปที่ 3)
2.36 ห ว งที่ เ กิ ด จากการพั น กั น (tangled loop) หมายถึ ง ห ว งที่ เ กิ ด จากการบิ ด หรื อ พั น กั น ของเส น หรื อ สาย
(ดูรูปที่ 4)
2.37 บวง (noose) หมายถึง เสนหรือสาย หรือวัสดุที่ทําเปนวงสําหรับคลองสามารถรูดเขาออกได (ดูรูปที่ 5)
2.38 เครื่องเลนสนาม หมายถึง อุปกรณที่มีสวนประกอบหรือโครงสรางสําหรับใหเด็กเลน ซึ่งติดตั้งอยูในพื้นที่ใชเลน
ของสถานที่สาธารณะตาง ๆ เชน โรงเรียน สวนสาธารณะ รานอาหาร ศูนยรับเลี้ยงเด็ก
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รูปที่ 3 ตัวอยางลักษณะหวงติด
(ขอ 2.35)

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

รูปที่ 4 ตัวอยางลักษณะหวงที่เกิดจากการพันกัน
(ขอ 2.36)

รูปที่ 5 ตัวอยางลักษณะบวง
(ขอ 2.37)
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3. วัสดุหามใช
หามนําวัสดุตอไปนี้ทําของเลน
3.1

วัสดุที่มีการขยายตัวเพิ่มขนาดผิดปกติเมื่อสัมผัสน้ํา (การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.23)

3.2

เซลลู ล อยด หรื อวั ส ดุ อื่ น ที่ มี ส มบั ติ การติ ดไฟเหมื อนเซลลู ล อยด ยกเว น ที่ เ ป น ส ว นผสมในสี กาว วาร นิ ช
ลูกเทเบิลเทนนิส หรือลูกบอลที่ใชสําหรับเลนกีฬาในลักษณะเดียวกัน

3.3

วัสดุที่ผิวหนาวาบไฟได (flash effect) เมื่อใกลเปลวไฟ

3.4

ของแข็งไวไฟ

3.5

กาซหรือเจลที่ติดไฟได และของเหลวไวไฟ

3.6

สารที่เกิดความรอนหรือติดไฟไดเองที่อุณหภูมิหอง

3.7

สารที่เกิดกาซที่ติดไฟไดเมื่อสัมผัสน้ําหรือความชื้นในอากาศ เชน แคลเซียมคารไบด

3.8

แกว เฉพาะกรณีของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ กรณีของเลนสําหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป ใหใชแกว
ไดเฉพาะที่ทําเปนลูกแกว หรือสวนที่จําเปนในการใชงานของของเลน

3.9

น้ํ า ยาหรื อ สารเคมี ใช อาบหรื อ อั ด เพื่ อ รัก ษาเนื้ อไม ที่ เป น พิ ษหรือ เปน อัน ตรายตอ สุข ภาพ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมวาดวยวัตถุอันตราย

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1

ลักษณะทั่วไป
พื้นผิวตองสะอาด ไมมีตําหนิหรือไมมีขอบกพรองใด ๆ เชน ตองไมมีรา หรือไมมีรอยที่เกิดจากการทําลายของ
ปลวกหรือแมลงอื่น และตองไมมีลักษณะที่ทําใหเกิดอันตราย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

4.2

การใชเลนปกติ
เมื่อทดสอบโดยจําลองการเลนตามวิธีการเลนหรือขอแนะนําของผูทําแลว ของเลนตองไมปรากฏใหเห็นถึง
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลน และตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของของเลนนั้น
กรณีของเลนที่ระบุไวที่ฉลากวา ซักหรือทําความสะอาดได ตองนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.25

4.3

ลักษณะทางฟสิกส

4.3.1
4.3.1.1

ของเลนขนาดเล็กหรือของเลนที่มีชิ้นสวนขนาดเล็ก
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ
ของเลนหรือสวนประกอบที่ถอดออกได หรือสวนประกอบขนาดเล็ก เชน พลาสติก โฟม และอื่น ๆ
ที่ ห ลุ ด หรื อ แตกระหว า งการทดสอบการใช เ ล น ที่ ผิ ด ปกติ ที่ ค าดการณ ไ ด อ ย า งสมเหตุ ผ ลตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลวแตกรณี ตองไมสามารถใสลงไปในทรงกระบอกทดสอบขนาดไดทั้ง
ชิ้นไมวาจะอยูในตําแหนงใด การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2
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ของเลนตอไปนี้ ไมตองทดสอบขนาด
(1) ของเลนที่ทําดวยกระดาษ หรือมีสวนประกอบเปนกระดาษที่มีมวลไมเกิน 400 g/m2
(2) อุปกรณสําหรับขีดเขียน เชน ชอลก ดินสอ ปากกา
(3) ดินปน และผลิตภัณฑอื่นที่คลายกัน
(4) ฟงเกอรเพนต สีน้ํา ชุดสีพรอมแปรงทาสี
(5) สวนที่เปนขนฟู (fuzz) ของของเลน
(6) ลูกโปง
(7) เสนใย สิ่งทอ
(8) เสนดาย
(9) ยางยืด และเชือก
(10) แผนเสียง และ/หรือวิดีโอ ที่ไมไดเปนสวนประกอบขนาดเล็ก
4.3.1.2

ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไปแตต่ํากวา 6 ขวบ
ของเลนหรือของเลนที่มีสวนประกอบที่ถอดออกจากของเลน ที่ใสลงในกระบอกทดสอบขนาดไดตาม
การทดสอบใน มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.2 ที่ผลิตภัณฑหรือที่บรรจุภัณฑ

4.3.2
4.3.2.1

รูปราง ขนาด และความแข็งแรง
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน บีบหรือกัดเลน ของเลนเขยาใหเกิดเสียงสําหรับเด็กเล็ก
ขาของเบบี้ยิม (ดูรูปที่ 6) หรือของเลนอื่นที่มีลักษณะคลายกัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2
ขอ 3.3 ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งยื่นหรือโผลพนดานลางของเทมเพลต เอ (template A) หากปลาย
ของของเลน มีล ัก ษณะโคง มนตอ งไมม ีส ว นใดสว นหนึ ่ง ยื ่น หรือ โผลพ น ด า นล า งเทมเพลต บี
(template B)
กรณีของเลนยัดไสหรือของเลนที่มีสวนใดสวนหนึ่งยัดไส หรือมีสวนเปนผา ไมตองนําไปทดสอบตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.3

4.3.2.2

ของเลนที่มีมวลนอยกวา 500 g มีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กอายุต่ํากวา 6 เดือนเลน หรือของเลนที่
ผูกติดกับเบบี้ยิมหรือเปล หรือรถเข็นที่ปลดหรือถอดของเลนออกได ใหปลดหรือถอดของเลนออก
แลวนําไปทดสอบ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.3 ตองไมมีสวนใดสวนหนึ่งของของเลนยื่นหรือโผล
พนดานลางของเทมเพลต เอ และเทมเพลต บี

-8-

มอก. 685 เลม 1-25xx

รูปที่ 6 ตัวอยางเบบี้ยิมและของเลนที่ผูกติดกับเบบี้ยิม
(ขอ 4.3.2.1)
4.3.2.3

ลูกบอลขนาดเล็ก
(1) ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมเปนลูกบอลขนาดเล็ก หรือถามีตองถอดออกไมได
และเมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลวตองไมหลุดออกมา
(2) ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไปแตต่ํากวา 8 ขวบ ที่เปนลูกบอลขนาดเล็กหรือมีลูก
บอลขนาดเล็กที่ถอดออกได หรือมีลูกบอลขนาดเล็กเปนสวนประกอบที่ถอดออกไมได แตเมื่อ
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลว มีลูกบอลขนาดเล็กหลุดออกมา ตองมีคําเตือนไว
ที่ผลิตภัณฑหรือที่บรรจุภัณฑ ตามขอ 6.6.2
หมายเหตุ

4.3.3
4.3.3.1

เมื่อ ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.4 แล ว หากลู กบอลผา นเทมเพลต ซี (template C)
ไดทั้งลูกจะถือวาเปนลูกบอลขนาดเล็ก

ขอบ (edge)
ขอบคมของแกวหรือโลหะที่สัมผัสถึง
ตองมีลักษณะดังนี้
(1) ของเลนสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 8 ขวบ ที่มีขอบสัมผัสถึง ขอบนั้นตองไมเปนขอบคม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมขอบคมที่จําเปนตอการใชงานของของเลน (ขอ 4.3.3.2)

(2) ขอบหรือรอยตอ ตามรูปที่ 7ข. และรูปที่ 7ง. ที่มีชองวางระหวางขอบหรือรอยตอจากพื้นผิว
ไมเกิน 0.5 mm ถือวาไมเปนขอบที่สัมผัสถึง
(3) ขอบของชิ้นสวนที่ใชเปนตัวนําไฟฟา เชน แผนโลหะตัวนําในชองแบตเตอรี่ แผนสไลด และแผนปด
สไลดสําหรับใชกับกลองจุลทรรศน ใหถือวาเปนขอบที่จําเปนสําหรับการใชงานไมตองมีคําเตือน
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≤1

≤ 0.5

มอก. 685 เลม 1-25xx

ข. ขอบพับ (hemmed (folded) edge)

a

≤ 0.5

ก. ขอบโคง (rolled edge)

ค. ขอบมวน (curled edge)

ง. รอยตอเกย (lap joint)

คําอธิบาย
a หมายถึงไมมีขีดจํากัด

รูปที่ 7 ขอบของของเลน

หนวยเปนมิลลิเมตร

(ขอ 4.3.3.1(2) และขอ 4.3.3.3)
4.3.3.2

ขอบคมที่จําเปนตอการใชงานของของเลน (functional sharp edge)
(1) ของเล นสํ าหรั บเด็ กอายุ ต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมมีขอบคมที่จําเปนตอการใชงานซึ่งสัมผัสถึงเป น
อันตรายตอเด็ก
(2) ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไปแตต่ํากวา 8 ขวบ ที่มีขอบคมที่จําเปนตอการใชงาน
เชน กรรไกร และชุดเครื่องมือชางสําหรับเด็กเลน ตองมีคําเตือนอันตรายจากขอบคมที่จําเปนตอ
การใชงานไวบนฉลากดวย
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8

4.3.3.3

ขอบของเลนที่เปนโลหะ (edge on metal toy)
ของเลนสําหรับเด็กที่ มีอายุต่ํากว า 8 ขวบ ขอบโลหะที่สัมผัสถึง รวมทั้ งรูและชองแคบ ๆ ต องไม
ขรุขระ และเปนอันตราย ตองงอ โคง มวน ตามรูปที่ 7ก. หรือ รูปที่ 7ค. มีวัสดุปองกันอยางถาวร
ไมใหสัมผัสถึงขอบคม และเมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความ
ทนแรงดึงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 แลวสวนที่ปองกันตองไมหลุด

4.3.3.4

ขอบของเลนขึ้นรูปจากแบบ (edge on moulded toy)
ขอบ มุ ม หรื อ ส ว นที่ เ กิ ด จากการขึ้ น รู ป ที่ สั ม ผั ส ถึ ง สํ า หรั บ เด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 8 ขวบ ต อ งไม ค ม
เปนอันตรายตอเด็ก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8
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4.3.3.5

ปลายสลักเกลียวหรือแทงเกลียวที่โผลออกมา (edge on exposed bolts or threaded rod)
ขอบปลายสลักเกลียวหรือแทงเกลียวที่โผลออกมาและสัมผัสถึง ตองไมคม หรือกรณีที่คม ใหปดดวย
วัสดุ ปองกัน ไม ใหสัมผั สถึ ง และวัส ดุปองกันตองผานการทดสอบความทนแรงกดตาม มอก. 685
เลม 2 ข อ 3.26.6 ความทนแรงบิด ตาม มอก. 685 เล ม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5

4.3.4
4.3.4.1

ปลายแหลม (point)
ปลายแหลมคมที่สัมผัสถึง (accessible sharp point)
ขอกําหนดนี้ใชกับของเลนที่มีปลายแหลมที่สัมผัสถึง
(1) ปลายแหลมที่สัมผัสถึงบนของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ เมื่อทดสอบตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.9 แลว ตองไมเปนปลายแหลมที่เปนอันตราย
หมายเหตุ

ปลายแหลมของดินสอและวัสดุขีดเขียนไมถือวาเปนปลายแหลมคม

(2) ปลายแหลมที่สัมผัสถึงบนของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ที่มีขนาดหนาตัดไมเกิน 2 mm
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.9 แลว ตองไมเปนปลายแหลมที่เปนอันตราย
(3) ปลายแหลมที่ติดกับพื้นผิวของของเลนที่มีความยาวไมเกิน 0.50 mm ไมถือวาเปนปลายแหลม
ที่สัมผัสถึง
4.3.4.2

ปลายแหลมที่จําเปนตอการใชงานของของเลน (functional sharp point)
(1) ของเลนสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ขวบ หากมีปลายแหลมที่จําเปนตอการใชงาน ตองอยูใน
ตําแหนงที่สัมผัสไมถึง
การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7
(2) ของเลนสําหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไป แตต่ํากวา 8 ขวบ ที่มีปลายแหลมเพื่อการใชงาน
เชน จักรเย็บผาของเลนที่มีเข็ม ตองมีคําเตือนอันตรายจากปลายแหลมไวบนฉลากดวย

4.3.4.3

ของเลนที่ทําดวยไม
บริเวณที่สัมผัสถึง และขอบของของเลนที่ทําดวยไม ตองไมมีเสี้ยนที่เปนอันตราย
การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 และการตรวจพินิจ

4.3.5
4.3.5.1

ปลายยื่น (projection)
ตองไมมีปลายยื่นที่อาจทิ่มแทงผิวหนัง หรือหากมีปลายยื่นที่อาจเปนอันตรายตองปองกันดวยวิธี
ที่เหมาะสม เชน มวนปลายลวดที่ยื่นออกมา หรือใชวัสดุคลุมปลายยื่น โดยวัสดุที่ใชคลุมนั้น ตองไม
หลุ ด ออกเมื่ อ ทดสอบความทนแรงบิ ด ตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.26.4 และความทนแรงดึ ง
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5
กรณีของเลนที่ถอดออกและประกอบใหมได ตองทดสอบชิ้นสวนแตละชิ้น และใหทดสอบซ้ําอีกครั้ง
เมื่อประกอบของเลนเสร็จแลวตามรูปภาพที่แสดงไวที่ภาชนะบรรจุ หรือคําแนะนําในการเลนที่ฉลาก
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4.3.5.2

มือจับและสวนอื่นที่เปนทอ (handlebar and other tubes)
มือจับ เชน มือจับรถจักรยาน ตองมีป ลอกมื อจับ (handle-grip) ซึ่งมีสวนปลายใหญกวาสวนอื่ น
สําหรับปลายของสวนอื่นที่เปนทอตองมีวัสดุหุมหรือปดหรือวิธีปองกันอื่นที่ปลายทอ และเมื่อทดสอบ
โดยใชแรงดึง 70 N แลวที่จับและวัสดุปองกันตองไมหลุดออก

4.3.6

ลวดและโลหะเสน (metal wire and rod)

4.3.6.1

ของเลนที่มีลวดหรือโลหะที่ออกแบบใหเด็กดัดหรืองอได เมื่อทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685 เลม 2
ขอ 3.26.7 แลว ลวดหรือโลหะตองไมหัก หรือทะลุผานวัสดุหอหุมออกมาขางนอก

4.3.6.2

ของเลนที่มีลวดหรือโลหะที่ไมไดออกแบบใหเด็กดัดหรืองอได เมื่อทดสอบการดัดงอตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.26.7 แลว ลวดหรือโลหะตองไมหัก หรือทะลุผานวัสดุหอหุมออกมาขางนอก

4.3.6.3

ปลายซี่ลวดโครงรมของเลน ตองมีวัสดุปองกัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.5 แลว
ถาวัสดุปองกันหลุดออก ปลายของซี่ลวดตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 2.0 mm และ
บริเวณปลายตองมน เรียบไมขรุขระ และเมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8 และ มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.9 แลว ปลายซี่ลวดตองไมเปนขอบคม และไมเปนปลายแหลมคม

4.3.7

ฟลมพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ใชเปนบรรจุภัณฑหรือเปนสวนหนึ่งของของเลน
ฟลมพลาสติกหรือถุงพลาสติกที่ใชเปนบรรจุภัณฑหรือเปนสวนหนึ่งของของเลน ที่ทําดวยพลาสติกชนิด
งอไดหรือยืดหยุนไดที่ไมมีวัสดุเสริมใหคงรูป (backing) และดานที่ส้ันที่สุดมีความยาวมากกวา 100 mm
ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้

4.3.7.1

ตองมี ความหนาเฉลี่ ยไม น อยกวา 0.038 mm โดยที่ความหนาของแตล ะตําแหนงที่ทดสอบตอง
ไมนอยกวา 0.032 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.10 หรือ

4.3.7.2

ตองมีการเจาะรู และพื้นที่ของรู ตองไมนอยกวา 1% เมื่อเทียบตอพื้นที่ขนาด 30 mm x 30 mm
(วัดจากระยะหางระหวางรู 2 รูในแนวทแยง) ตามรูปที่ 8
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดละเอียด 0.05 mm
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมฟลมหด (shrink film) ที่ใชหอหุมบรรจุภัณฑ ซึ่งจะถูกทําลายเมื่อแกะ
บรรจุภัณฑออก
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หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 8 ตัวอยางขนาดและระยะหางของรูบนแผนพลาสติก
(ขอ 4.3.7.2)
4.3.8

เสนหรือสาย
ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมเสนหรือสาย ดังตอไปนี้
(1) เชือกและโซ ที่เปนไปตาม 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 สายของตะกราหรือกลองที่ไวสําหรับเปน
มือจับ
(7) เสนหรือสายสําหรับลากเลื่อนหิมะใชงานภายนอก และตองอยูในความดูแลของผูใหญ
ขอกําหนดขอ 4.3.8 (1) ถึงขอ 4.3.8 (7) ไมครอบคลุมของเลนเด็กดังตอไปนี้
(1) ของเลนที่เปนตัวหอยที่ติดอยูกับเปลเด็กหรือรถเข็นเด็ก
(2) ของเลนที่เปนตัวหอยที่ติดอยูกับเปลเด็กหรือรถเข็นเด็ก และเสนหรือสายอยูในตําแหนงที่เด็กไม
สามารถสัมผัสถึง
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4.3.8.1
4.3.8.1.1

เสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน
เสนหรือสายของของเลนที่มีโอกาสเกิดการพันกัน (cords with the potential to tangle)
เสนหรือสายของของเลนที่มีโอกาสเกิดการพันกัน ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เส น หรื อ สายของของเลนที่มีโ อกาสเกิด การพัน กัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ
3.11.3 แลว เสนหรือสายของของเลนตองมีความยาวไมเกิน 220 mm หรือ
(2) เสนหรือสายของของเลนที่มีขอตอ (ดูรูปที่ 9) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4
แลว ต องแยกออกจากกัน และเมื่อนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.11.3 แล ว
เสนหรือสายของของเลนแตละสวนตองมีความยาวไมเกิน 220 mm
หมายเหตุ หากของเลนมีสวนประกอบที่เปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายที่ยาวที่สุด 2 เสนรวมกันตองเปนไปตาม
ขอ 4.3.8.1.1(1) หรือขอ 4.3.8.1.1(2)

4.3.8.1.2

เสนหรือสายอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 4.3.8.1.1
(1) เสนหรือสายที่รวมอยูในชุดของของเลนหรือติดอยูกับของเลน ตองมีความยาวไมเกิน 300 mm
(2) หากของเลนมีสวนประกอบที่เปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดี ย วกั น หรื อ จุ ด เย็ บ เดี ย วกั น ) ความยาวของเส น หรื อ สายแต ล ะเส น เมื่ อ วั ด จากจุ ด ยึ ด
ตองไมเกิน 300 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3
หมายเหตุ ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมเสนหรือสายสําหรับของเลนลากจูง (ดูขอ 4.3.8.4)

4.3.8.2
4.3.8.2.1

เสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 18 เดือนขึ้นไปแตต่ํากวา 3 ขวบ
เสนหรือสายของของเลนที่มีโอกาสเกิดการพันกัน
เสนหรือสายของของเลนที่มีโอกาสเกิดการพันกันตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เส น หรื อสายของของเล นที่มีโ อกาสเกิดการพัน กัน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ
3.11.3แลว เสนหรือสายของของเลนตองมีความยาวไมเกิน 300 mm หรือ
(2) เสนหรือสายของของเลนที่มีขอตอ (ดูรูปที่ 9) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4
แลว ต องแยกออกจากกัน และเมื่อนําไปทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3 แล ว
เสนหรือสายของของเลนแตละสวนตองมีความยาวไมเกิน 300 mm
หมายเหตุ หากของเลนมีสวนประกอบที่เปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดียวกัน หรือจุดเย็บเดียวกัน) ความยาวของเสนหรือสายที่ยาวที่สุด 2 เสนรวมกันตองเปนไป
ตามขอ 4.3.8.2.1(1) หรือขอ 4.3.8.2.1(2)
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รูปที่ 9 ตัวอยางขอตอหรือจุดเชื่อมตอ
(ขอ 4.3.8.1.1(2) และขอ 4.3.8.2.1(2))
4.3.8.2.2

เสนหรือสายอื่น ๆ นอกเหนือจากขอ 4.3.8.2.1
(1) เสนหรือสายที่รวมอยูในชุดของของเลนหรือติดอยูกับของเลน ตองมีความยาวไมเกิน 300 mm
(2) หากของเลนมีสวนประกอบที่เปนเสนหรือสายมากกวา 2 เสนในตําแหนงเดียวกัน (เชนจุดยึด
เดี ย วกั น หรื อ จุ ด เย็ บ เดี ย วกั น ) ความยาวของเส น หรื อ สายแต ล ะเส น เมื่ อ วั ด จากจุ ด ยึ ด
ตองไมเกิน 300 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.3
หมายเหตุ ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมเสนหรือสายสําหรับของเลนลากจูง (ดูขอ 4.3.8.4)

4.3.8.2.3

เสนหรือสายอื่น ๆ ที่มีสวนประกอบอื่นติดอยูที่ปลาย (other cords without a free end)
เส น หรื อสายที่ ร วมอยู ในชุดของเลน หรือติดอยูกับของเลน ที่ มีสวนประกอบอื่น ติดอยูที่ป ลาย
และไม มีโอกาสเกิดการพั นกัน ที่มีความยาวมากกวา 220 mm แต ไม เ กิน 300 mm ตองระบุ
คําเตือนตามขอ 6.6.22 ที่ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ

4.3.8.3

หวงยึดคงที่หรือบวงของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ
หวงยึดคงที่หรือบวงของของเลน ตองมีลักษณะขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เมื่ อ ทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.11.5 แล ว หั ว โพรบจะต อ งไม ส ามารถลอดผ า น
หวงยึดคงที่หรือบวงได หรือ
(2) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.4 แลว หวงยึดคงที่หรือบวงตองแยกออกจากกัน
โดยที่ความยาวของเสนหรือสายตองไมเกิน 220 mm กรณีเสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็ก
อายุต่ํากวา 18 เดือน และความยาวของเสนหรือสายตองไมเกิน 300 mm กรณีเสนหรือสายของ
ของเลนสําหรับเด็กอายุตั้งแต 18 เดือนขึ้นไปแตต่ํากวา 3 ขวบ หรือขนาดของหวงยึดคงที่หรือ
บวงตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หมายเหตุ ของเลนหรือสวนประกอบของของเลนที่มีวัตถุประสงคทําเปนหวงยึดคงที่หรือบวง ตองแสดงวิธีใช
พรอมระบุคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดจากหวงยึดคงที่หรือบวงไวท่ีบรรจุภัณฑดวย และตอง
เปนไปตามขอกําหนดขอ 4.3.8.3(1) หรือขอ 4.3.8.3(2) ดวย

4.3.8.4

เสนหรือสายของของเลนลากจูง (cord on pull toys)
เสนหรือสายของของเลนลากจูงที่ไมมีสวนประกอบอื่นติดอยูที่ปลายเสนหรือสาย 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 เดือนขึ้นไป เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ
3.11.3 แลว หากมีความยาวมากกวา 300 mm ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.22 ที่ผลิตภัณฑ
หรือบรรจุภัณฑ

4.3.8.6

ความหนาหรือขนาดเสนผานศูนยกลางของเสนหรือสายของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ
เสนหรือสายที่เชื่อมตอกับกลไกการดึงกลับไดเอง และเสนหรือสายของของเลนลากจูง ตองมีความ
หนาหรือขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 1.5 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.2

4.3.8.7

เสนหรือสายที่ดึงกลับไดเองของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ
เสนหรือสายที่ดึงกลับไดเองของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ เมื่อทดสอบตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.11.6 แลว ระยะดึงกลับของเสนหรือสายที่สัมผัสถึงตองไมเกิน 6.0 mm

4.3.8.8

เสนหรือสายของของเลนที่ติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็กและรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเลนอื่น
ที่มีลักษณะคลายกัน
ตองระบุคําเตือนตามขอ 6.6.5 ที่ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

4.3.8.9

เสนหรือสายที่ถุงของเลน
ถุงของเลนที่ทําจากวัสดุที่อากาศผานไมได และมีเสนรอบปากถุงมากกวา 360 mm ตองไมมเี สนหรือ
สายผูกหรือรูดเพื่อปดปากถุง
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสมและการตรวจพินิจ

4.3.8.10 เสนหรือสายที่ถือไดสําหรับของเลนบินได
เสนหรือสายที่ถือไดที่ติดกับของเลนบินได เชน วาวของเลน หรือของเลนบินไดอื่น ๆ ที่มีความยาว
มากกวา 1.8 m ตองมีความตานทานไฟฟามากกวา 108 Ω/cm และตองแสดงคําเตือนวา “หามเลน
ใกลสายไฟฟาหรือขณะฝนฟาคะนอง” ที่ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑ
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.11.7 และการตรวจพินิจ
4.3.9
4.3.9.1

รู ชอง และกลไกที่อาจสัมผัสถึง
รูกลมในวัสดุแข็ง (circular hole in rigid materials)
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ ที่มีรูกลมในวัสดุแข็งซึ่งหนานอยกวา 1.58 mm ถาใชแทง
ทดสอบที่ มีขนาดเสน ผา นศูน ยกลาง 6 mm สอดลงไปไดลึกตั้งแต 10 mm ขึ้น ไป ตองสอดแท ง
ทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm ลงไปไดดวย
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4.3.9.2

ชองวางสําหรับสวนที่เคลื่อนที่ไดที่สัมผัสถึง (accessible clearance for movable segments)
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ที่มีชองระหวางสวนที่เคลื่อนที่ไดที่อาจสัมผัสถึง ถาใชแทง
ทดสอบที่ มี ข นาดเส น ผ า นศู น ย ก ลาง 5 mm สอดลงไปได ต อ งสอดแท ง ทดสอบที่ มี ข นาด
เสนผานศูนยกลาง 12 mm ลงไปไดดวย

4.3.9.3

โซหรือสายพานของของเลนขี่ (chain or belt in ride-on toys)
โซหรือสายพาน และจานโซหรือจานสายพาน (chain- or belt-wheel) ซึ่งใชสงกําลังของของเลน
ขับขี่ ตองมีที่ครอบโซ (shield) เพื่อปองกันไมใหเปนอันตรายตอเด็ก และตองติดแนนถอดออกไมได
ถาไมใชเครื่องมือ
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 แลว แทงทดสอบตองเขาไมถึงโซหรือสายพาน และจาน
โซหรือจานสายพาน และตองเขาไมถึงบริเวณโซหรือสายพานมาบรรจบกับจานขับโซหรือจานขับ
สายพาน

4.3.9.4

กลไกการขับเคลื่อนอื่น (other driving mechanisms)
กลไกขับเคลื่อนตาง ๆ ของของเลนที่ทํางานดวยระบบลาน (clockwork) แบตเตอรี่ แรงเฉื่อย หรือ
กลไกที่ขับเคลื่อนดวยพลังอื่น ๆ ตองมีสิ่งหุมหอปองกันเพื่อไมใหนิ้วหรือสวนอื่นของรางกายสัมผัสถึง
ขอบคม หรือปลายแหลม หรือจุดบดทับที่อาจกอใหเกิดอันตราย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

4.3.9.5

กุญแจไขลาน (winding key)
ขอกําหนดนี้ใชเฉพาะของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ที่ใชกุญแจไขลานหมุนกลไก และมีกุญแจ
ไขลานปกผีเสื้อติดอยู (ดูรูปที่ 10)
ระยะห า งระหว า งป กผี เสื้อกั บ ตัว ของเลน ตองสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ไม ได หากสอดได
ตองสอดแทงทดสอบขนาด 12 mm ไดดวย
กรณีที่ปกผีเสื้อมีรูตองสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ไมได

รูปที่ 10 ตัวอยางของเลนที่ใชกุญแจไขลานปกผีเสื้อ
(ขอ 4.3.9.5)
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มอก. 685 เลม 1-25xx
4.3.10 สปริง
4.3.10.1 สปริงลาน (spiral spring)
สปริงลานที่มรี ะยะหางระหวางขดลวดที่อยูติดกันมากกวา 3 mm ตองสัมผัสไมถึง ในทุกตําแหนงของ
การใชงาน (ดูรูปที่ 11)

รูปที่ 11 ตัวอยางสปริงลาน
(ขอ 4.3.10.1)
4.3.10.2 สปริงขดแบบเกลียวชนิดใชแรงดึง (extension helical spring)
เมื่อออกแรงดึง 40 N แลว สปริงที่มีระยะหางระหวางขดลวดที่อยูติดกันมากกวา 3 mm ตองสัมผัส
ไมถึง (ดูรูปที่ 12)
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมสปริงที่เสียสภาพเมื่อออกแรงดึงแลว

รูปที่ 12 สปริงขดแบบเกลียวชนิดใชแรงดึง
(ขอ 4.3.10.2)
4.3.10.3 สปริงขดแบบเกลียวชนิดแรงกดอัด (compression helical spring)
ขณะสปริงอยูกับที่และมีระยะหางระหวางขดลวดที่อยูติดกันมากกวา 3 mm และขณะที่ของเลนที่มี
สปริงขดแบบเกลียวชนิดแรงกดอัดเปนสวนประกอบอยูในระหวางการเลน สปริงตองรับแรงกดอัดได
ไมนอยกวา 40 N และตองสัมผัสไมถึง
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมสปริงที่เสียสภาพเมื่อกดดวยแรง 40 N หรือสปริงที่มีแกนกลางซึ่งสอดแทง
ทดสอบชนิด เอ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7 ระหวางขดลวดที่อยูติดกันไดลึกไมเกิน 5 mm

การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.7
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มอก. 685 เลม 1-25xx
4.4
4.4.1

ลักษณะเฉพาะแบบ
ของเลนยัดไส
(1) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.3 แลว ตะเข็บและวัสดุที่ใชหุมหอตองไมขาด
(2) วั ส ดุ ที่ ใ ช ยั ด ไส ต อ งไม มี เ ศษวั ส ดุ ห รื อ ชิ้ น ส ว นที่ แ ข็ ง แหลมคม หรื อ ที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ เด็ ก
ตองไมมีรา แมลง ชิ้นสวนของแมลง หรือตัวออนของแมลง
กรณีที่วัสดุยัดไสมีลักษณะเปนเม็ดขนาดไมเกิน 3 mm ตองบรรจุหรือหอหุมหนึ่งชั้นกอนทําเปนของเลน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

4.4.2

ปอมปอม
ปอมปอมสํ า หรั บ เด็ ก อายุ ต่ํ า กว า 3 ขวบ เมื่ อ ทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.26.4 และตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.4 แลว ตองไมหลุด หรือถาปอมปอมหลุดจากของเลนเมื่อนําปอมปอมมา
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.5 แลว ตองลอดผานเทมเพลต ซี ไมได
หากระหวางการทดสอบความทนแรงบิดและความทนแรงดึง มีชิ้นสวนหรือเสนเชือกแตละเสนที่หลุด
ออกมาจากปอมปอมไมตองนําเสนเชือกที่หลุดมาทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.5

4.4.3

หุนของเลนเด็กกอนวัยเรียน (pre-school play figure)
หุนของเลนเด็กกอนวัยเรียนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีลักษณะดังนี้
(1) มีปลายขางหนึ่งเปนปลายโคงมน ทรงกลม หรือรูปครึ่งทรงกลม สวนที่เปนคอคอดที่ติดกับสวนที่เปน
ทรงกระบอกไมมีสวนใดยื่นออกมา (ดูรูปที่ 13) และ
(2) มีความยาวรวมไมเกิน 64 mm หากมีสวนตกแตงหรือขึ้นรู ปเพิ่มเติม เชน หมวก ผม (ดูรูปที่ 13)
สวนดังกลาวตองยังคงทําใหหุนมีปลายโคงมน
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.6 แลว สวนปลายทรงกลมหรือครึ่งทรงกลม ตองไมโผลพน
เทมเพลต บี
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมหุนของเลนเด็กกอนวัยเรียนที่ทําดวยวัสดุสิ่งทอ

รูปที่ 13 ตัวอยางหุนของเลนเด็กกอนวัยเรียน
(ขอ 4.4.3(1) และขอ 4.4.3(2))
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มอก. 685 เลม 1-25xx
4.4.4
4.4.4.1

ลูกโปง (balloon)
ลูกโปงที่ทําจากน้ํายาง (rubber latex)
ต อ งแสดงคํ า เตื อ นไว บ นฉลากตามข อ 6.6.3 และบริ เ วณส ว นที่ ใ ช ป ากเป า ต อ งมี คุ ณ ลั ก ษณะ
เปนไปตามขอ 4.4.19

4.4.4.2

ลูกโปงพลาสติก (plastic balloon)
ตองมีความหนาเฉลี่ยไมนอยกวา 0.038 mm และความหนาที่วัดไดแตละคาตองไมนอยกวา 0.032 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.10
สวนที่ใชปากเปาตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.4.19

4.4.5

ลูกหิน (marbles)
ลูกหิน หรือของเลนที่มีลูกหินประกอบการเลน และของเลนที่มีลูกหินอยูภายในสําหรับเด็กอายุตั้งแต
3 ขวบขึ้นไปแตต่ํากวา 8 ขวบ เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 แลว หากลูกหินหลุดออกได
ตองแสดงคําเตือนไวที่ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.1 และ ขอ 6.6.2
หมายเหตุ

4.4.6

ลูกหินหมายรวมถึงลูกแกว และลูกทรงกลมแข็งอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายกัน

ของเลนรูปครึ่งทรงกลม หรือครึ่งทรงรีภายในกลวงคลายภาชนะ
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ที่เปนรูปครึ่งทรงกลม หรือครึ่งทรงรีภายในกลวงคลายภาชนะ
รวมถึงรูปถวย รูปชาม มีปากที่มีเสนผานศูนยกลางหรือแกนรองภายในและแกนหลักภายใน (ดูรูปที่ 14)
ระหวาง 64 mm และ 102 mm มีปริมาตรนอยกวา 177 mL และลึกมากกวา 13 mm ตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ อยางนอย 1 ขอ

4.4.6.1

มีรู อยู ต่ํา จากขอบปากของเล นลงมาอยางนอย 13 mm อยางนอย 2 รู ขนาดเสน ผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 2 mm โดย
(1) กรณีของเลนมีรูที่กน รูตองหางกันไมนอยกวา 13 mm โดยวัดจากขอบรู ดังรูปที่ 15 หรือ
(2) กรณี ข องเล น มี รู ไ ม อ ยู บ ริ เ วณก น รู ต อ งอยู ใ นตํ า แหน ง ที่ เ ป น มุ ม ไม น อ ยกว า 30º แต ต อ ง
ไมเกิน 150º ดังรูปที่ 16

4.4.6.2

กรณี ที่ของเล น รู ปถ ว ยมี ผ นังกั้ น กลางตามรูปที่ 17 สัน ผนั งต องอยูต่ํ าจากขอบปากของเล น ลงมา
ไมเกิน 6 mm

4.4.6.3

กรณีที่ของเลนรูปถวยมีรูอยูต่ําจากขอบปากของเลนลงมาตั้งแต 6 mm ถึง 13 mm ตองมีอยางนอย
3 รู อยูหางกันเปนมุมไมนอยกวา 100º

4.4.6.4

กรณีของเลนไมมีรูตองมีปากหยักลักษณะเดียวกันโดยรอบระยะหางระหวางยอด 2 ยอดที่ติดกัน
หรื อ กึ่ ง กลางของยอดสองยอดที่ อ ยู ติ ด กั น ต อ งไม เ กิ น 25 mm และความลึ ก ของรอยหยั ก ต อ ง
ไมนอยกวา 6 mm ดังรูปที่ 18
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
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มอก. 685 เลม 1-25xx
หมายเหตุ

ขอกําหนดขอ 4.4.6 นี้ไมครอบคลุม ของเลนตอไปนี้
(1) ภาชนะสําหรับใสของเหลวสําหรับเด็กอายุ 2 ขวบขึ้นไป เชน หมอ กระทะ
(2) ภาชนะที่ปดไดสนิทเพื่อรักษาสภาพของเลน เชน กลองเก็บดินปน
(3) สวนของของเลน ที่มี ขนาดใหญ และไม หลุ ดเมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26
แลวแตกรณี เชน ปลองควันของรถไฟของเลนที่ยึดแนนถาวรกับรถไฟของเลน สระวายน้ําที่
ยึดแนนอยูกับเพลยสเคป
(4) ภาชนะบรรจุที่มีเจตนาใหทิ้งเมื่อนําของเลนออกแลว

รูปที่ 14 ภาพแสดงตําแหนงแกนหลักและแกนรองของรูปครึ่งทรงรี
(ขอ 4.4.6)

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 15 ตัวอยางรูเปดบริเวณฐานของเลน
(ขอ 4.4.6.1(1))
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มอก. 685 เลม 1-25xx

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 16 ตัวอยางรูเปดที่ไมอยูบริเวณฐานของเลน
(ขอ 4.4.6.1(2))

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 17 ตัวอยางรูเปดที่มีผนังกั้นระหวางชองเปด
(ขอ 4.4.6.2)

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 18 ตัวอยางขอบบนที่เปนรอยหยัก
(ขอ 4.4.6.4)
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มอก. 685 เลม 1-25xx
4.4.7
4.4.7.1

ของเลนที่มีกลไกการพับ (folding mechanism)
รถเข็นของเลน และของเลนอื่นที่คลายกัน
(1) รถเข็ นของเล น และของเล น อื่ น ที่ ค ล า ยกั น ที่ มี ก ลไกการพั บ และการเลื่ อ น ที่ มี มื อ จั บ หรื อ
โครงสรางที่พับลงมาทับหรือโดนเด็กได (ดูรูปที่ 19) ตองมีลักษณะดังนี้
(1.1) ตองมีล็อกหลักและล็อกรองอยางนอยอยางละ 1 ตัว กระทําโดยตรงตอกลไกดังกลาว
ขางตน
(1.2) ล็อกตามขอ (1.1) อยางนอย 1 ตัว ตองทํางานอัตโนมัติเมื่อกางรถเข็นสําหรับเด็กเลน
(1.3) เมื่ อ ทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.24.2.1 แล ว รถเข็ น ของเล น ต อ งไม ยุ บ
และตัวล็อกทุกตัวยังคงล็อกได และตองไมหลุดหรือเสียหาย
(1.4) กรณีที่มีล็อกเหมือนกัน 2 ตัว ติดตั้งอยูดานขวา 1 ตัว และดานซาย 1 ตัว ใหถือวาของ
เลนนั้นมีล็อก 1 ตัว
(1.5) รถเข็นของเลนที่กางออกไดบางสวนดวยอุปกรณล็อกตัวเดียว เมื่อนําไปทดสอบตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.1 แลว รถเข็นของเลนตองไมยุบ และตัวล็อกยังคงล็อกได
และตองไมหลุดหรือเสียหาย
(2) รถเข็นของเลนสําหรับเด็กที่มือจับหรือโครงสร างพับลงมาทับหรือโดนเด็กไมได (ดูรูปที่ 20)
ตองเปนดังนี้
(2.1) มี อุ ป กรณ ล็ อ กหรื อ ป อ งกั น การพั บ (safety stop) อย า งน อ ย 1 ตั ว ที่ ทํ า งานโดย
อัตโนมัติหรือดวยมือก็ได
(2.2) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.2 แลว รถเข็นของเลนตองไมยุบหรือพัง
และอุปกรณล็อกหรืออุปกรณหยุดการพับตองยังคงใชงานได และไมหลุดออก
(2.3) รถเข็น ของเล นที่กางออกไดบางส วนเมื่ออุปกรณ ล็อกยั งไมทํางานเมื่ อนําไปทดสอบ
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.2.2 แลว รถเข็นเด็กเลนตองไมยุบหรือพัง และอุปกรณ
ล็อกหรืออุปกรณหยุดการพับตองยังคงใชงานได และไมหลุดออก
หมายเหตุ

1. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมรถเข็นของเลน และของเลนอื่นที่คลายกัน ที่มีความกวางของที่นั่ง
นอยกวา 140 mm
2. การกางออกได บางสว น เป นการกางออกในลั กษณะที่อาจทํ าใหผู ใช เข าใจผิด ได วา รถเข็ น
ของเลนกางออกสมบูรณแลว
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คําอธิบาย
1 คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของมือจับ
2 คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของโครงสรางรถเข็นของเลน
รูปที่ 19 ตัวอยางรถเข็นของเลนที่มีมือจับหรือโครงสรางที่พับลงมาทับหรือโดนเด็กได
(ขอ 4.4.7.1(1))

คําอธิบาย
1 คือ ทิศทางการเคลื่อนที่ของโครงสรางรถเข็นของเลน
รูปที่ 20 ตัวอยางรถเข็นของเลนสําหรับเด็กที่มือจับหรือโครงสรางพับลงมาทับหรือโดนเด็กไมได
(ขอ 4.4.7.1(2))
4.4.7.2

ของเลนอื่นที่มีกลไกการพับ
ของเลนเลียนแบบเครื่องเรือนหรือของเลนอื่นซึ่งมีกลไกการพับ ที่วางแขนหรือตัวยึดโยง (brace)
ที่รับน้ําหนักตัวเด็กหรือมวลที่ใกลเคียงกันได ตองเปนไปตามขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
(1) มีอุปกรณล็อกหรือปองกันการพับ เพื่อปองกันของเลนเคลื่อนหรือพังลงโดยฉับพลันหรือโดย
ไมคาดคิด
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.3
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(2) ระยะหางระหวางสวนที่เคลื่อนได ถาสอดแทงทดสอบขนาด 5 mm ได ตองสอดแทงทดสอบ
ขนาด 12 mm ได ดวย เพื่อปองกัน นิ้วมือและนิ้ว เทาจากการถูกหนี บ หรือเปน แผลฉีกขาด
เมื่อของเลนเกิดการเคลื่อนที่หรือพังลงมาโดยฉับพลันกะทันหัน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm
และแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm
4.4.7.3

ระยะหางระหวางบานพับ (hinge-line clearance)
ของเลนที่มีบานพับและสวนที่เคลื่อนไดมีมวลมากกวา 250 g ระยะหางระหวางสวนที่เคลื่อนไดกับ
สวนที่เคลื่อนไมไดตลอดแนวพับนั้น ตองสอดแทงทดสอบขนาด 5mm ไมได ถาสอดไดตองสอดแทง
ทดสอบขนาด 12 mm ไดดวย (ดูรูปที่ 21)
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและใชแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm และแทง
ทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm

คําอธิบาย
1 คือ แนวพับ
2 คือ ฝาปด
3 คือ ตัวกลอง
A คือ ความกวางรองของแนวพับ
รูปที่ 21 ตัวอยางความกวางรองของแนวพับ
(ขอ 4.4.7.3)
4.4.8
4.4.8.1

เสถียรภาพและการรับโหลดของของเลนขี่และของเลนอยูกับที่ที่มีที่นั่ง
เสถียรภาพของของเลนขี่และของเลนอยูกับที่ที่มีที่นั่ง
ขอกํ า หนดนี้ ใชกับ ของเล น ขี่และของเลน นั่งอยูกับ ที่ที่มีท่ีนั่ ง สําหรับ เด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ เชน
จักรยานของเลน 3 ลอ ของเลนเลียนแบบเครื่องเรือน มาโยก
(1) เสถียรภาพดานขาง สําหรับของเลนที่เด็กใชเทายันพื้นเพื่อการทรงตัว
ของเลนขี่และของเลนอยูกับที่ที่มีที่นั่ง ที่สูงจากพื้นตั้งแต 27 cm ขึ้นไป และเด็กใชเทาหรือขา
ชวยทรงตัวดานขางได เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.1 แลว ตองไมลม
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(2) เสถียรภาพดานขาง สําหรับของเลนที่เด็กไมสามารถใชเทายันพื้นเพื่อการทรงตัว
ของเล น ขี่ แ ละของเล น อยู กั บ ที่ ที่ มี ที่ นั่ ง ที่ เ ท า และ/หรื อ ขาของเด็ ก ถู ก จํ า กั ด การเคลื่ อ นที่
ไปดานขาง เชน รถของเลนที่ปดดานขาง เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.2 แลว
ตองไมลม
(3) เสถียรภาพดานหนาและดานหลังของของเลน
ของเลนขี่และของเลนอยูกับที่ที่มีที่นั่ง เชน จักรยาน 3 ลอ มาโยก เมื่อทดสอบตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.12.3 แลว ตองไมลมไปขางหนาหรือขางหลัง
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมของเลน ที่มีลักษณะดังตอไปนี้
1. ของเล น ขี่ รู ป ทรงกลม ทรงกระบอกของเล น รู ป ร า งอื่ น ซึ่ ง ปกติ แ ล ว ไม มี ฐ านที่ มั่ น คง เช น
จักรยานของเลน 2 ลอ โรลเลอรสเกต อินไลนสเกต
2. ของเลนขี่ที่ตั้งเองไมไดสําหรับเด็กตั้งแต 3 ขวบขึ้นไป ซึ่งเด็กตองใชขาทั้ง 2 ขางทรงตัวขณะขี่
เชน จักรยานทรงตัว (bike balance)
3. ของเลนขี่ที่มีความกวางระหวางลอ โดยวัดจากศูนยกลางของลอที่อยูดานนอกไมเกิน 150 mm

4.4.8.2

การรับน้ําหนักของของเลนขี่และของเลนอยูกับที่ที่มีที่นั่ง
กรณีของเลนขี่หรือของเลนนั่งอยูกับที่ เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.4 แลว ของเลน
ตองไมชํารุด และตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการของของเลนนั้น
กรณี ของเล นขี่ ที่มีล อที่ ไม ใชสกู เตอร ของเล น เมื่ อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ข อ 3.12.4 และ
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.24.3 แลว ของเลนตองไมชํารุด และตองเปนไปตามคุณลักษณะที่ตองการ
ของของเลนนั้น

4.4.8.3

เสถียรภาพของของเลนตั้งพื้น (stability of stationary floor toy)
ของเลนตั้งพื้นที่มีความสูงมากกวา 760 mm และมีมวลมากกวา 4.5 kg เมื่อทดสอบตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.12.5 แลว ของเลนตองไมลม

4.4.9
4.4.9.1

ของเลนปดรอบ และครอบศรีษะ (enclosure)
ของเลนปดรอบที่เด็กเขาไปได
ของเลนปดรอบที่เด็กเขาไปไดที่มีประตู หนาตาง หรือฝาปด ตองมีลักษณะดังนี้
(1) การระบายอากาศ (ventilation)
ของเลนที่ทําจากวัสดุ ที่อากาศผานไม ได และมีป ระตูห รือฝา ซึ่งปริมาตรแตละห องหรื อชอง
มากกวา 0.03 m3 และมิติภายในแตละดานตั้งแต 150 mm ขึ้นไป ตองมีชองใหอากาศถายเท
เขาออกเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1.1) มีชองระบายอากาศตั้งแต 2 ชองขึ้นไป แตละชองมีพื้นที่ไมนอยกวา 650 mm2 และอยู
หางกันไมนอยกวา 150 mm (ดูรูปที่ 22) หรือ
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(1.2) มีชองระบายอากาศ 1 ชอง ที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 1 300 mm2 และมีความยาวไมนอยกวา
150 mm (ดูรูปที่ 22)
โดยเมื่อวางของเลนบนพื้นในลักษณะตาง ๆ และชิดกับระนาบแนวตั้ง 2 ระนาบที่ทํามุม 90º
เพื่อจําลองใหเปนมุมหอง ชองระบายอากาศตองไมถูกกีดขวาง
กรณีของเลนที่มีบริเวณที่เปนผนัง บาร หรือคานกั้นแบบถาวร (permanent partition or bar)
ที่ ทํ า ให มิ ติ ภ ายในด า นใดด า นหนึ่ ง ของแต ล ะช อ ง มี ข นาดน อ ยกว า 150 mm ที่ เ ด็ ก เข า ไป
เลนไมได บริเวณนั้นของของเลนไมจําเปนตองมีชองระบายอากาศ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม

หนวยเปนมิลลิเมตร

คําอธิบาย
1 คือ ชองระบายอากาศ 2 ชอง
2 คือ ชองระบายอากาศ 1 ชอง
รูปที่ 22 ตัวอยางชองระบายอากาศ
(ขอ 4.4.9.1(1))
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(2) สวนที่ใชปด (closure)
(2.1) ฝา บานประตู หรื อ อื่ น ๆ ที่ ค ล า ยกั น ต อ งไม ล็ อ กอั ต โนมั ติ และเมื่ อ ทดสอบตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.13.1 แลวตองเปดออกไดดวยแรงไมเกิน 45 N
หมายเหตุ สวนที่ใชปดตองไมใชกระดุม ซิป หรือของอื่นที่มีลักษณะคลายกันทําหนาที่ปด

(2.2) อุ ป กรณ พ ยุ ง ฝาของเล น และของเล น ที่ มี ฝ าป ด เป ด ได ใ นแนวตั้ ง เช น หี บ ของเล น
ตองมีลักษณะดังนี้
(2.2.1) หีบของเลน และของเลนอื่นที่มีลักษณะคลายกัน ที่ฝามีบานพับเปดขึ้นดานบน
ตองมีกลไกพยุงฝา เมื่อเปดฝามากกวา 50 mm แตมุมไมเกิน 60º ฝาจะตกลง
มาจากเดิมไดไมเกิน 12 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.13.2.1
(2.2.2) เมื่ อทดสอบความแข็ งแรงของฝาตาม มอก. 685 เลม 2 ข อ 3.13.2.2 แล ว
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)
ของเลน สวมศี รษะ เชน หมวกอวกาศ ที่ทําด วยวัส ดุที่อากาศผานไมได ตองมีชองสําหรั บหายใจ
บริเวณปากและจมูก และตองมีชองระบายอากาศทีเ่ ปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) มีชองระบายอากาศตั้งแต 2 ชองขึ้นไป แตละชองมีพื้นที่ไมนอยกวา 650 mm2 และอยูหางกัน
ไมนอยกวา 150 mm หรือ
(2) มี ช องระบายอากาศ 1 ชอง ที่มีพื้น ที่ไมนอยกวา 1 300 mm2 และมีความยาวไมนอยกว า
150 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม

4.4.10 ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกัน
ของเล น เลี ย นแบบอุ ป กรณ ป อ งกั น เช น หมวกป อ งกั น แว น ตาป อ งกั น (simulated protective
equipment such as helmet, hat and goggle) ตองมีคุณลักษณะดังนี้
4.4.10.1 ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกันที่มีลักษณะแข็งและคงรูปใชสวมคลุมหรือปดหนา เชน แวนตา
ปองกัน หมวกอวกาศ หรือเครื่องปองกัน หน าอื่น ๆ รวมถึงของเล นที่ เจาะรูห รือครอบบริเวณตา
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.14 แลว ตองไมเกิด ขอบคม ปลายแหลม หรือแตกเป น
ชิ้นสวนที่อาจหลุดเขาตาได
4.4.10.2 ของเลนเลียนแบบอุปกรณปองกันตองมีคําเตือนที่ของเลน และที่ภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.11
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4.4.11 ของเลนพุงหรือยิง (projectile toy)
4.4.11.1 สวนพุงหรือยิง (projectile)
หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมของเลนตอไปนี้
1. ของเล น พุ ง หรื อ ยิ ง ที่ มี ฝ าครอบถาวร และฝาครอบไม ห ลุ ด หรื อ แตกออกเมื่ อ ทดสอบตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26
2. ของเลนพุงหรือยิงที่สวนพุงหรือยิงเคลื่อนที่บนรางหรือพื้นผิวอื่นที่มีลักษณะคลายกัน

สวนพุงหรือยิงของของเลนพุงหรือยิง ตองมีลักษณะดังนี้
(1) สวนปลายของสวนพุงหรือยิงที่เปนวัสดุแข็ง เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.15 แลว
สวนปลายของสวนพุงหรือยิงตองไมโผลพนออกมาจากเกจทดสอบ
(2) บริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนพุงหรือยิง (ดูรูปที่ 23) ตองเรียบ ไมขรุขระ และปราศจาก
ขอบคม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
(3) บริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนปลายของสวนพุงหรือยิงที่เปนวัสดุแข็ง และยิงดวยพลังงานสะสม
ตองมีรัศมีความโคงไมนอยกวา 0.25 mm
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
หมายเหตุ

1. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมปลายของสวนพุงหรือยิงที่ทําจากกระดาษหรือกระดาษแข็ง
2. ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ค รอบคลุ ม ของเล น พุ ง หรื อ ยิ ง ที่ มี ร ะยะยิ ง สู ง สุ ด ไม เ กิ น 300 mm เมื่ อ
ทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.16

(4) ส ว นพุ ง หรื อ ยิ ง ที่ มี ด า นปลายเป น ถ ว ยดู ด (suction cup) ต อ งมี ค วามยาวของก า นถ ว ยดู ด
ไมนอยกวา 57 mm และเมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และ
ความทนแรงดึ ง สํ า หรั บ ส ว นพุ ง หรื อ ยิ ง ที่ มี ด า นปลายเป น ถ ว ยดู ด ตาม มอก. 685 เล ม 2
ขอ 3.26.5.6 แลว ความยาวของกานถวยดูดตองไมนอยกวา 57 mm
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
หมายเหตุ

1. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถวยดูดที่ไมสามารถลอดผานเทมเพลต ซี ได
2. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถวยดูดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาเสนผานศูนยกลาง
ของกานในสภาวะปกติ

(5) สวนพุงหรือยิงที่มีดานปลายเปนถวยดูด เมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2
ข อ 3.26.4 และความทนแรงดึ ง สํ า หรั บ ส ว นพุ ง หรื อ ยิ ง ที่ มี ด า นปลายเป น ถ ว ยดู ด ตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.6 แลว ถวยดูดตองไมหลุดออกจากแกนของสวนพุงหรือยิง
หมายเหตุ

1. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถวยดูดที่ไมสามารถลอดผานเทมเพลต ซี ได
2. ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถวยดูดที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวาเสนผานศูนยกลาง
ของกานในสภาวะปกติ
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คําอธิบาย
1 คือ บริเวณขอบหรือบริเวณมุม
รูปที่ 23 ตัวอยางบริเวณขอบหรือบริเวณมุมของสวนพุงหรือยิง
(ขอ 4.4.11.1(2))
4.4.11.2 ของเลนใชพุงหรือยิงดวยพลังงานสะสม (projectile toy with stored energy)
ของเลนพุงหรือยิงดวยพลังงานสะสม ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) ของเลนพุงหรือยิงสําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไป ตองผานการทดสอบการเลนที่ผิดปกติซึ่ง
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผล ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26 และ เมื่อทดสอบการทนแรง
กระแทกของส ว นพุ ง หรื อ ยิ ง ตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.17.3 แล ว ส ว นพุ ง หรื อ ยิ ง ต อ ง
ไมแตกหักจนเกิดเปนขอบคม และปลายแหลม
(2) สวนพุงของของเลนพุงหรือยิงสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2
(3) เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.1 แลว พลังงานจลนสูงสุดตองไมเกิน 0.08 J หาก
สูงกวา 0.08 J ตองมีลักษณะดังนี้
(3.1) สวนปลายต องมีวัส ดุป องกั นทําดว ยวั สดุยื ดหยุน และเมื่ อทดสอบพลังงานจลน ของ
ของเลนพุงหรือยิงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.2 แลว พลังงานจลนตอหนวยพื้นที่
ที่ตกกระทบตองไมเกิน 2 500 J/m2
(3.2) ตองมีคําเตือนที่ผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.10
(4) เมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทนแรงดึงสําหรั บ
สวนประกอบที่ใชป องกั นตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.5 แลว วัส ดุปองกันสวนปลาย
ตองไมหลุดออกจากสวนพุงหรือยิง
(5) เมื่อทดสอบการทนแรงกระแทกของสว นพุงหรือยิงตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17.3 แลว
สวนพุงหรือยิงตองไมแตกหักจนเกิดเปนขอบคม และปลายแหลม
(6) กลไกการยิงของของเลนพุงหรือยิง ตองไมสามารถใชสวนพุงหรือยิง (improvise projectiles)
ที่เปนวัตถุอื่นที่เปนอันตรายในการยิงได (ดูรูปที่ 24)
หมายเหตุ

วัตถุอื่นที่เปนอันตรายมีรูปทรงดังรูปที่ 24 และมิติเปนไปตามตารางที่ 1
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คําอธิบาย
1 คือ รูปทรงกระบอก (cylindrical shaft)
2 คือ รูปทรงจาน (disc)
3 คือ รูปทรงกลม (sphere)
รูปที่ 24 ตัวอยางรูปทรงของสวนพุงหรือยิงที่เปนวัตถุอื่นที่เปนอันตราย
(ขอ 4.4.11.2(6))
ตารางที่ 1 ขนาดมิติรูปทรงของสวนพุงหรือยิงที่เปนวัตถุอื่นที่เปนอันตราย
(ขอ 4.4.11.2(6), รูปที่ 24)
คําอธิบาย

วัสดุ

เสนผาน
ศูนยกลาง
D

ความยาว
เพลา
X1

ความยาว
กรวย
X2

รัศมี
สวนปลาย a
R

ความหนา
H

ไมเนื้อแข็ง
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม
อลูมิเนียม

7
3
3
1.5
1.5

155
100
50
50
25

15
5
5
2.3
2.3

0.5
0.1
0.1
0.05
0.05

-

เหล็ก
แกว
แกว

8
16
25

-

-

เหล็ก

15

-

1.5

ชื่อ

รูปทรงกระบอก
A
ดินสอ
B
ตะปูยาว / ไสปากกา
C
ไสปากกา
D
ตะปูสั้น / ไมจมิ้ ฟน
E
ไมจิ้มฟน
รูปทรงกลม
F
ลูกเหล็ก
G
ลูกแกวขนาดเล็ก
H
ลูกแกวขนาดใหญ
รูปทรงจาน
I
เหรียญขนาดเล็ก

หนวยเปนมิลลิเมตร

หมายเหตุ a คือ รัศมีสวนปลายโดยประมาณ

-31-

มอก. 685 เลม 1-25xx
4.4.11.3 ของเลนพุงหรือยิงที่ไมใชพลังงานสะสม (projectile toy without stored energy)
ของเลนพุงหรือยิงที่ไมใชพลังงานสะสม เชน ชุดคันธนูและลูกธนู ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) สวนพุงที่มีลักษณะเปนลูกธนูหรือลูกดอก สวนปลายของหลาวหรือลูกดอกตองไมทําจากโลหะ
ไมมีปลายแหลมคม และตองมีวัสดุป องกันติดครอบอยูที่สวนปลาย โดยวัสดุปองกันที่ปลาย
ตองทําจากวัสดุยืดหยุน เชน ยาง และมีพื้นที่สัมผัสอยางนอย 3 cm2
หมายเหตุ

กรณีที่สวนปลายของหลาวหรือลูกดอกตองเกี่ยวของกับแมเหล็กใหทําจากวัสดุแมเหล็กได

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
(2) ลูกธนูหรือลูกดอกเมื่อทดสอบความทนแรงบิดตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.4 และความทน
แรงดึงสําหรับสวนประกอบที่ใชปองกันตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5 แลว วัสดุปองกันตอง
ไมหลุดออก กรณีที่วัสดุปองกันหลุดออกตองใชเลนไมได
(4) เมื่อทดสอบชุดคันธนูและลูกธนูตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.17 แลว ถาชุดคันธนูและลูกธนูมีคา
พลังงานจลนสูงสุดมากกวา 0.08 J พลังงานจลนตอหนวยพื้นที่ผิวสัมผัสตองไมเกิน 2 500 J/m2
(5) สวนพุงหรือยิงสําหรับของเลนที่ใชปากเปา เมื่อทดสอบความคงทนของของเลนที่ใชปากเปาตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.22 แลว สวนพุงหรือยิงตองไมสามารถหลุดลอดเขาปากได
(6) ตองระบุคําเตือนถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการเลนไมถูกตอง
หมายเหตุ ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมของเลนที่ใชการโยนรับสงระหวางผูเลน เชน จานรอน (flying discs)
ลูกบอล และอื่น ๆ ที่มีลักษณะการใชงานคลายกัน

4.4.12 ปกหมุนและใบพัด
ปกหมุ นและใบพัด ที่ขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา สปริง หรือแรงเฉื่อย ตองออกแบบปกหมุ นและใบพัด
เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา ใหมีคุณลักษณะเปนไปตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ปกหมุนและใบพัด ตองมีวัสดุปองกันการเขาถึงสวนปลายของปกหมุนและใบพัด ในระหวางการ
ใชงาน (ดูรูปที่ 25)
(2) สวนปลายของปกหมุนและใบพัด ตองติดแนนไมหลุดออก
(3) บริเวณขอบของปกหมุนและใบพัด ตองทําดวยวัสดุยืดหยุน (ดูรูปที่ 25)
หมายเหตุ ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมปกหมุนและใบพัด ดังตอไปนี้
1. ปกหมุนและใบพัดที่หมุนในระนาบแนวตั้ง เชน ใบพัดเครื่องบินที่ควบคุมโดยรีโมท หรือเครื่องควบคุม
ทางไกล
2. ปกหมุนและใบพัดที่มีระยะยิงสูงสุดไมเกิน 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)

รูปที่ 25 ตัวอยางการออกแบบปกหมุนและใบพัดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดการบาดเจ็บที่ดวงตา
4.4.13 ของเลนในน้ํา (aquatic toy)

(ขอ 4.4.12)

ของเลนในน้ําที่ตองเปาลม จุกเปาตองมีลิ้นปองกันลมยอนกลับ (non-return valve) พรอมจุกปดติดอยู
กับของเลนอยางถาวร เมื่อเปาลมแลวจุกเปาตองกดใหจมลงไปในของเลนได โดยมีสวนยื่นออกมาจากผิว
ของเลนไดไมเกิน 5 mm
ตองมีคําเตือนที่ผลิตภัณฑ และที่ภาชนะบรรจุ ตามขอ 6.6.12 โดยที่คําเตือนบนของเลนตองอยูในระยะ
ไมเกิน 100 mm เมื่อวัดจากตําแหนงชอง หรือลิ้นเปด-ปด และตองติดแนนไมหลุดออก
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
4.4.14 การหามลอ (braking)
4.4.14.1 ของเล น ขั บ ขี่ ที่ มี ล อ ขั บ เคลื่ อ นโดยทางกลหรื อ ไฟฟ า และล อ นั้ น ยั ง หมุ น อย า งอิ ส ระได ด ว ย
ตองมีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีหามลอ
(2) ของเลนที่มีมวลตั้งแต 30 kg ขึ้นไป ตองมีหามลอขณะจอด (parking brake)
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
(3) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของหามลอตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.2 แลว ระยะที่ของเลน
เคลื่อนที่ตองไมมากกวา 5 cm
หมายเหตุ การทดสอบวาเปนลอหมุนอยางอิสระหรือไม ใหทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.1
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4.4.14.2 ของเลน ขี่ ที่ขับ เคลื่ อนด ว ยไฟฟา ตองควบคุมโดยสวิตซที่ตัดไฟฟาอัตโนมัติเมื่อปลอยสวิ ตซ และ
เมื่อหามลอไฟฟาที่ใชขับเคลื่อนตองตัดโดยอัตโนมัติดวย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
หมายเหตุ

4.4.15 จักรยานของเลน

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมถึง
(1) ของเลนที่ขับเคลื่อนลอโดยตรงดวยมือหรือดวยเทา เชน รถถีบ รถสามลอถีบ
(2) ของเลนที่ขับเคลื่อนดวยไฟฟา ความเร็วสูงสุดของของเลนที่ไมมีเด็กนั่งอยูบนของเลน ไมเกิน
1 m/s มีที่นั่งสูงจากพื้นนอยกวา 300 mm และเด็กใชเทายันพื้นไดสะดวก
(3) จักรยานของเลนตามขอ 4.4.15

จักรยานของเลนเมื่อปรับอานนั่งไวที่ระยะสวมขั้นต่ํา (minimum insertion depth) (ตําแหนงอาน
นั่งสูงสุด) (ดูรูปที่ 26) ตองมีความสูงจากพื้นไมเกิน 435 mm
กรณีมีโซหรือสายพาน โซหรือสายพานดังกลาวตองเปนไปตามขอ 4.3.9.3 และมีคุณลักษณะอื่นดังนี้
4.4.15.1 การระบุความสูงของอานนั่งสูงสุด (maximum saddle height)
เสาของอานนั่งตองมีขีดสัญลักษณที่ติดแนนไมหลุดลอก เพื่อแสดงระยะสวมขั้นต่ําในการสวมอานนั่ง
ลงในโครงจักรยาน ดังรูปที่ 26 โดยตําแหนงของระยะสวมขั้นต่ําของอานนั่ง ตองมีระยะหางจาก
ปลายดานลางของเสาอานนั่งไมนอยกวา 2.5 เทาของเสนผานศูนยกลางของเสาอานนั่ง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม

คําอธิบาย
H คือ ระยะความสูงที่ตําแหนงอานนั่งสูงสุด

รูปที่ 26 ตัวอยางเครื่องหมายแสดงระยะสวมขั้นต่ําของอานนั่ง และตําแหนงการวัดความสูงของจักรยานของเลน
(ขอ 4.4.15 และขอ 4.4.15.1)
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4.4.15.2 หามลอ
จั กรยานของเล น ที่ มีล อหมุ น อิ ส ระ (free-wheeling) คือเมื่อหยุดถีบ แลว ยังเคลื่อนไปขางหนาได
ตองมีคุณลักษณะดังนี้
(1) ตองติดตั้งระบบหามลอที่ลอหลัง
(2) คันหามลอ (handbrake) ตองมีระยะหางจากมือจับไมเกิน 60 mm โดยวัดจากจุดกึ่งกลางของ
คันหามลอ (ดูรูปที่ 27) และคันหามลอตองมีความยาวไมนอยกวา 80 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
(3) เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของหามลอตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.3 แลว ระยะที่ของเลน
เคลื่อนที่ตองไมมากกวา 5 cm
หมายเหตุ การทดสอบวาเปนลอหมุนอยางอิสระหรือไม ใหทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.18.1

คําอธิบาย
1 คือ ระยะหางระหวางมือจับกับคันหามลอ, d
2 คือ จุดกึ่งกลางคันหามลอ
3 คือ ความยาวของคันหามลอ, l
4 คือ จุดหมุน
รูปที่ 27 มิติของคันหามลอ
(ขอ 4.4.15.2(2))
4.4.16 ความเร็วสูงสุดของของเลนที่ขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา
ของเลนที่ขับเคลื่อนโดยใชไฟฟา ตองมีความเร็วสูงสุดไมเกิน 8 km/h
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.19
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4.4.17 ของเลนที่มีแหลงใหความรอน (toy containing a heat source)
ของเลนที่มีแหลงใหความรอน เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.20 แลว ตองมีคุณลักษณะดังนี้
(1) ตองไมลุกไหม เมื่อใชความรอนสูงสุดตามขอแนะนําการเลน
(2) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของมือจับปุมบังคับ และสวนอื่นที่ตองใชมือสัมผัส ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดดังนี้
(2.1) สวนที่ทําดวยโลหะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 25ºC
(2.2) สวนที่ทําดวยแกวหรือพอรซเลน อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 30ºC
(2.3) สวนที่ทําดวยพลาสติกหรือไม อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 35ºC
(3) อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของสวนอื่นที่เขาถึงได (accessible part) ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดดังนี้
(3.1) สวนที่ทําดวยโลหะ อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 45ºC
(3.2) สวนที่ทําจากวัสดุอื่น อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นไมเกิน 55ºC
หมายเหตุ

ข อ กํ า หนดนี้ ไ ม ค รอบคลุ ม ถึ ง ตะเกี ย งหรื อ อุ ป กรณ สํ า หรั บ จุ ด ไฟในชุ ด ทดลองเคมี หรื อ หลอดไฟฟ า
และอุปกรณอื่นที่คลายคลึงกัน

4.4.18 ของเลนที่มีของเหลวภายใน
ของเลนที่มีของเหลวภายใน เมื่อทดสอบการรั่วซึมของของเลนที่บรรจุของเหลวตาม มอก. 685 เลม 2
ขอ 3.21 แลว ตองไมรั่วซึม
กรณีของเลนที่มีของเหลวภายในสําหรับกัดเลน ตองมีคําเตือนตามขอ 6.6.16
4.4.19 ของเลนที่ใชปากเปา (mouth-actuated toy)
4.4.19.1 ของเลนที่ใชปากเปา ซึ่งสวนที่ใชปากเปาที่ถอดออกจากของเลนได ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2
4.4.19.2 สวนที่ใชปากเปาของของเลนที่ใชปากเปา ที่ถอดออกจากของเลนไมได เมื่อทดสอบความทนแรงบิด
ตาม มอก. 685 เลม 2 ข อ 3.26.4 และความทนแรงดึง ตาม มอก. 685 เลม 2 ข อ 3.26.5 แล ว
ชิ้นส วนที่ ใช ปากเป าตองไม หลุ ดออก แตห ากชิ้นสวนที่ใชปากเปาหลุ ดออกเมื่อนําไปทดสอบตาม
มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
4.4.19.3 ของเลนที่ใชปากเปา ซึ่งมีสวนประกอบที่อาจหลุดออกได เชน ลูกกลิ้งในนกหวีดหรือลิ้นเครื่องเปา
เมื่อทดสอบความคงทนของของเล นที่ ใช ปากเป าตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.22 แล ว ต องไม มี
ชิ้นสวนใดหลุดออกมาจากของเลน หากมีชิ้นสวนใดหลุดออกมาเมื่อนําไปทดสอบตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
4.4.19.4 ส ว นที่ ใช ป ากเป าที่ ถอดออกได และถอดออกไมไ ดสํา หรั บ เป าลูก โป ง ต องมีลัก ษณะเป น ไปตาม
ขอ 4.4.19.1 และขอ 4.4.19.2
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4.4.20 โรลเลอรสเกตของเลน อินไลนสเกตของเลน และสเกตบอรดของเลน สําหรับเด็กที่มีมวลไมเกิน 20 kg
ตองแสดงคําเตือนบนของเลนหรือบรรจุภัณฑต ามขอ 6.6.17 และคําเตือนที่แสดงวาใชสําหรับเด็กที่มี
มวลไมเกิน 20 kg
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
4.4.21 แกปที่เปนสวนประกอบของของเลน
เมื่ อทดสอบโดยเลี ย นแบบการเล น จริง ตองไมทําใหเกิดเปลวไฟ สว นของของเลน ตองไมติดไฟ หรือ
ตองไมมีสะเก็ดซึ่งอาจเปนอันตรายตอดวงตา และตองแสดงคําเตือนบนบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.18
4.4.22 ของเลนที่มีเสียง หรือของเลนที่มีเสียงและใชใกลหู
ของเลนที่มีเสียง หรือของเลนที่มีเสียงและใชใกลหู ตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.4.22.1 ของเล น ที่ มี เ สี ย งและใช ใ กล หู ต อ งมี ร ะดั บ ความดั น เสี ย งสมมู ล วั ด โดยวงจรถ ว งน้ํ า หนั ก เอ
(A-weighted equivalent sound pressure level, LpAeq) ไมเกิน 65 dB
4.4.22.2 ของเลนที่มีเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนที่ที่เด็กเลน เชน รถไขลานหรือรถของเลนที่มีกลไกการเกิดเสียงที่
ติดกับเพลา ตองมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก เอ ขณะไมมีการรบกวนเฉลี่ย
(A-weighted maximum sound pressure level, LpAmax, for pass-by tests) ไมเกิน 85 dB
4.4.22.3 ของเลนอื่น ๆ ที่มีเสียง ที่ไมเขาขายขอ 4.4.22.1 และขอ 4.4.22.2 ตองมีระดับความดันเสียงสมมูล
วัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก เอ (LpAeq) ไมเกิน 85 dB
4.4.22.4 ของเลนที่มีเสียงและใชใกลหตู องมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก ซี (C-weighted
peak sound pressure level, LpCpeak) ไมเกิน 110 dB
4.4.22.5 ของเลนอื่น ๆ ที่มีเสียง ที่ไมใชของเลนใชใกลหู และไมใชของเลนที่เกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิด
อื่ น เช น ของเล น เขย า ที่ ทํ า ให เ กิ ด เสี ย ง ต อ งมี ร ะดั บ ความดั น เสี ย งสู ง สุ ด วั ด โดยวงจรถ ว ง
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) ไมเกิน 115 dB
4.4.22.6 ของเลนที่เกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิดอื่น ตองมีระดับความดัน เสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวง
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) ไมเกิน 125 dB
4.4.22.7 หากของเลนที่เกิดเสียงโดยใชแกปหรือการระเบิดอื่นมีระดับความดันเสียงสูงสุดวัด โดยวงจรถว ง
น้ําหนัก ซี (LpCpeak) เกิน 115 dB ตองแสดงคําเตือนที่ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑตามขอ 6.6.18
การทดสอบใหปฏิบัติตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.27 และการตรวจพินิจ
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หมายเหตุ

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุม
(1) เสียงที่เกิดจากของเลนที่ใชปากเปา ที่ระดับความดันเสียงขึ้นกับแรงดันในการเปาของเด็ก เชน นกหวีด
เครื่องดนตรีจําลอง
(2) เสียงที่เกิดจากของเลนที่เกิดเสียงโดยการตี/กระทบ ที่ระดับ ความดันเสียงขึ้นกับการออกแรง
กระทําของเด็ก เชน กระดิ่ง ระฆัง กลอง หรือของเลนที่บีบใหเกิดเสียง ของเลน เขยา ใหเ กิดเสีย ง
สําหรับเด็กเล็กใหเปนไปตามขอ 4.4.22.5
(3) เสี ยงที่เ กิด จาก วิท ยุ เครื่อ งเลน เทป เครื่อ งเลน ซีดี และของเลน ไฟฟา อื่น ที่มี ลัก ษณะเดีย วกั น
ซึ่งระดับความดันเสียงขึ้นอยูกับเนื้อหาของสื่อที่นําออกมา หรือเขียนทับซ้ํา เชน แผนดิสก แฟลซ
การด หรือเนื้อหาที่โหลดจากอินเตอรเน็ต
(4) เสียงที่เกิดจากของเลนที่นําไปเชื่อมตอกับอุปกรณไฟฟาภายนอก เชน โทรทัศน คอมพิวเตอร ซึ่งวัด
ระดับเสียงโดยอุปกรณภายนอก
(5) เสียงที่เกิดจากการกระจายออกจากหูฟง
(6) เสียงที่เกิดจาก วิทยุสื่อสาร (walkie-talkies) เครื่องบันทึกเสียง โทรโขง (megaphones) และ
คาซู (kazoos)
(7) เสียงระดับความดันเสีงสมมูล (LpAeq ) ที่เกิดจากของเลนที่เกิดเสียงโดยการดึงและดัน แตไมรวมถึง
เสียงระดับความดันเสียงสูงสุดวัดโดยวงจรถวงน้ําหนัก ซี (LpCpeak) ที่เกิดจากของเลนที่เกิดเสียงโดย
การดึงและดัน
(8) เสียงระดับความดันเสีงสมมูล (LpAeq ) ที่เกิดจากแกป หรือการระเบิดอื่น ๆ

4.4.23 สกูเตอรของเลน (toy scooter)
4.4.23.1 สกูเตอรของเลน แบงตามมวลตัวเด็กสูงสุดที่รับได ออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) ประเภทรับมวลตัวเด็กสูงสุดไดไมเกิน 20 kg
(2) ประเภทรับมวลตัวเด็กสูงสุดไดตั้งแต 20 kg ถึง 50 kg
4.4.23.2 คําเตือน และขอแนะนําในการเลน
ที่ผลิตภัณฑตองระบุประเภทของสกูเตอรของเลน เชน รับมวลสูงสุดไดไมเกิน 20 kg และตองระบุ
คํ า เตื อ นตามขอ 6.6.19 หากมี ภ าชนะบรรจุ ต องมี คํา เตื อนที่ มีร ายละเอี ย ดเหมื อ นกั บ คํ าเตื อ น
ที่ผลิตภัณฑดวย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
4.4.23.3 ความแข็งแรงของสกูเตอร
เมื่ อทดสอบความแข็ งแรงของสกู เตอร ใ นสภาพนิ่ ง ตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.28 และความ
แข็งแรงสกูเตอรของเลนขณะเคลื่อนที่ต าม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.29 แลว ตองมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
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(1) ตองไมมีขอบคมที่อาจสัมผัสถึง
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.8
(2) ตองไมมีปลายแหลมที่อาจสัมผัสถึง
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.9
(3) กลไกการขับเคลื่อนที่อาจสัมผัสถึง ตองไมเปนอันตรายตอนิ้วหรือสวนอื่นของรางกาย
(4) ตองไมเสียหายจนทําใหไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
4.4.23.4 ความแข็งแรงของแกนบังคับทิศทาง
เมื่ อ ทดสอบความแข็ ง แรงของแกนบั ง คั บ ทิ ศ ทางตาม มอก. 685 เล ม 2 ข อ 3.31 แล ว ต อ งมี
คุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) แกนบังคับทิศทางตองไมเสียหายจนทําใหสกูเตอรของเลนไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
(2) แกนบังคับทิศทางตองไมแตกหรือแยกออกเปน 2 สวน
(3) ตัวล็อกของแกนบังคับที่ปรับระดับความสูงได ตองไมเสียหายหรือหลุดออก
4.4.23.5 เสถียรภาพ
สกูเตอรของเลนที่มีลอ 3 ลอ หรือมากกวา และมีระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของลอที่อยูหางกัน
มากที่สุดเกินกวา 150 mm เมื่อทดสอบเสถียรภาพดานขางตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.12.1 โดย
ใชมวล 50 kg แลว สกูเตอรของเลนตองไมลม
4.4.23.6 แกนบังคับทิศทางและมือจับที่ปรับระดับความสูงหรือพับไดั
แกนบังคับทิศทางและมือจับที่ปรับระดับความสูงหรือพับไดของสกูเตอรของเลน ตองมีคุณลักษณะ
ดังตอไปนี้
(1) เพื่อปองกันการเลื่อนระดับความสูงโดยไมเจตนา แกนบังคับทิศทางที่ปรับระดับความสูงไดตอง
มีคุณลักษณะตามขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(1.1) ตองใชเครื่องมือในการปรับระดับความสูง หรือ
(1.2) ตองมีตัวล็อกหลักอยางนอย 1 ตัว และตัวล็อกรอง อีก 1 ตัว โดยตัวล็อก อยางนอย 1 ตัว
ตองทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีการปรับความสูง และแกนบังคับทิศทางตองไมแยกจากกัน
โดยไมเจตนา
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
(2) แกนบังคับทิศทางที่พับเก็บได ตองมีตัวล็อกที่กลไกการพับ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
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(3) ชองระหวางสวนที่เคลื่อนที่อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของนิ้ว ตองมีขนาดนอยกวา 5 mm หรือ
มากกวา 12 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm
และแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 mm สอดลงระหวางชอง
(4) ชองของชิ้นสวนที่เคลื่อนที่ไดซึ่งบาดนิ้วได ตองมีขนาดนอยกวา 5 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และใชแทงทดสอบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 5 mm
สอดลงระหวางชอง
(5) เมื่ อทดสอบความทนการแตกหรือแยกของมือจับ สกูตเตอรของเลน ตาม มอก. 685 เล ม 2
ขอ 3.32 แลว มือจับตองไมแตกหรือแยกออกเปน 2 สวนหรือมากกวา
4.4.23.7 หามลอ
สกูเตอรของเลนที่มีฉลากระบุวาใหใชสําหรับเด็กมวลไมเกิน 20 kg อาจมีหามลอหรือไมก็ได
สกูเตอรของเลนสําหรับเด็กมวลเกิน 20 kg ตองมีหามลอหลัง ที่ทํางานไดผล และไมลดความเร็วลง
อยางกะทันหัน และแรงที่ใชหามลอขณะสกูเตอรของเลนแลนบนพื้นเรียบและเอียงตองไมเกิน 50 N
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.30
4.4.23.8 ขนาดลอ
ลอหนาตองมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 120 mm
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
4.4.23.9 มือจับ
มือจับของสกูเตอรของเลนตองมีวัสดุหุมหรือปดดวยวัสดุที่มีความยืดหยุนที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา 40 mm โดยวัดจากสวนปลายของวัสดุหุมมือจับไมเกิน 20 mm
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
4.4.24 แมเหล็กและสวนประกอบแมเหล็ก (magnetand magnetic component)
4.4.24.1 ชุดทดลองที่มีแม เหล็ กเปน สว นประกอบสําหรั บเด็กอายุตั้งแต 8 ขวบขึ้ นไป ตองแสดงคําเตื อนที่
ผลิตภัณฑ หรือภาชนะบรรจุตามขอ 6.6.20 หากมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
(1) แมเหล็กที่เปนสวนประกอบของชุดทดลองมีคามีคาดัชนีฟลักซแมเหล็ก (magnetic flux index)
มากกวา 50 kG2mm2(0.5T2mm2)
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.34
(2) แมเหล็กที่เปนสวนประกอบของชุดทดลอง ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.2
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4.4.24.2 ของเลนที่เปนแม เหล็กหรือของเลนที่มีสวนประกอบของแมเหล็กอื่น ๆ (เชน ชุ ดทดลองแมเหล็ ก
หรือชุดทดลองไฟฟา สําหรับเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ตองมีคุณลักษณะดังนี้
(1) แมเหล็กและสวนประกอบของแมเหล็กที่ประกอบอยูในของเลน เมื่อทดสอบการหาดัชนีฟลักซ
แมเหล็กตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.34 แลว ตองมีคาดัชนีฟลักซแมเหล็ก (magnetic flux
index) ไมเกิน 50 kG2mm2(0.5T2mm2) หรื อเมื่อทดสอบชิ้ นสวนขนาดเล็ กตาม มอก. 685
เลม 2 ขอ 3.2 แลว ตองไมเปนชิ้นสวนขนาดเล็ก
(2) ของเลนที่เปนแมเหล็กหรือของเลนที่มีสวนประกอบของแมเหล็ก เมื่อทําการทดสอบดังตอไปนี้
− 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
− ความทนแรงดึงวิธีทดสอบทั่วไป ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.26.5.2
− ความทนแรงดึ ง วิ ธี ท ดสอบความทนแรงดึ ง ของตะเข็ บ สํ า หรั บ ของเล น ยั ด ไส
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
ตามลํ า ดั บ แล ว หากมี แ ม เ หล็ ก หรื อ ส ว นประกอบของแม เ หล็ ก หลุ ด ออกมา แม เ หล็ ก หรื อ
สวนประกอบของแมเหล็กตองเปนไปตามขอ 4.4.24.2(1)
(3) กรณีของเลนไม ของเลนในน้ํา และของเลนที่ใชปากเปา ที่มีแมเหล็กเปนสวนประกอบ เมื่อนําไป
ทดสอบการแชน้ําสําหรับแมเหล็กตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.36 แลว หากมีแมเหล็กหรือ
สวนประกอบของของเลนที่มีแมเหล็กติดอยูหลุดออกมา ชิ้นสวนที่หลุดตองไมเปนชิ้นสวนขนาด
เล็ ก และเมื่ อนํ า ไปทดสอบตามขอ 4.4.24.2(2) แล ว หากมีแมเ หล็กหรื อสว นประกอบของ
แมเหล็กหลุดออกมา แมเหล็กหรือสวนประกอบของแมเหล็กตองเปนไปตามขอ 4.4.24.2(1)
หมายเหตุ

4.4.25 ปนฉีดน้ํา

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมแมเหล็กที่อยูภายในสวนประกอบไฟฟาหรือสวนประกอบอิเล็กทรอนิกส
ในของเลน

ปนฉีดน้ําตองมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
4.4.25.1 เมื่ อ ทดสอบตาม มอก. 685 เล ม 2 ขอ 3.37 แล ว แผ น อะลู มิ เ นี ย มฟอยล ขาดได ไม เ กิ น 2 ครั้ ง
จากการทดสอบ 10 ครั้ง
4.4.25.2 ตองมีคําเตือนที่ฉลากตามขอ 6.6.10
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4.4.26 จุกนมยางดูดเลนของของเลน (toy pacifiers)
จุกนมยางดูดเลนของของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีความยาวของจุกนมยางไมเกิน 16 mm
เมื่อวัดจากฐานจุกนมยางถึงปลายจุกนมยาง
การทดสอบใหวัดดวยเครื่องวัดที่เหมาะสม
4.5

การติดไฟ

4.5.1

ของเลนใชที่ศีรษะ
ของเลนใชที่ศีรษะ ไดแก
(1) เครา หนวด ผมปลอม และอื่น ๆ ที่ทําดวยเสนผมหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะคลายเสนผม
(2) หนากากขึ้นรูป และหนากากผา (molded and fabric mask)
(3) ผาคลุมศีรษะ เครื่องตกแตงศีรษะ และอื่น ๆ ที่คลายคลึง
(4) สวนหอยของของเลนใชที่ศีรษะ (flowing elements of toys to be worn on the head) ยกเวน
หมวกกระดาษที่ใชในงานเลี้ยงสังสรรค
กรณีของเลนใชที่ศีรษะประกอบดวยวัสดุหลายชิ้น ตองแยกวัสดุแตละชิ้นออกเพื่อนําไปทดสอบการติดไฟ
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38 โดยเชือกและแถบยางยืดที่มาพรอมกับของเลนไมตองทดสอบ

4.5.2
4.5.2.1

เครา หนวด ผมปลอม ที่ทําดวยเสนผมหรือวัสดุอื่นที่คลายเสนผม
เครา หนวด ผมปลอม ที่ทําดวยเสนผมหรือวัสดุอื่นที่คลายเสนผม ที่มีลักษณะเปนเสน ความยาว
ตั้งแต 50 mm ขึ้นไป โดยวัสดุเหลานี้อาจติดหรือไมติดกับหนากาก หมวก หรือผลิตภัณฑอื่นที่ใชสวม
ศีรษะ การวัดความยาวใหวัดโดยไมตองดึง เชน ผมหยักศก สวนผมเปยใหแกะออกแลวหวีกอนวัด
เมื่อทดสอบตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.1 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับภายในเวลา 2 s และตองมี
ลักษณะดังนี้
(1) ส ว นที่ มี ลั ก ษณะเป น เส น ความยาวตั้ ง แต 150 mm ขึ้ น ไป ความยาวของส ว นที่ เ หลื อ ต อ ง
ไมนอยกวา 50% ของความยาวเดิม หรือ
(2) สวนที่มีลักษณะเปนเสนความยาวไมเกิน 150 mm ความยาวสวนที่เหลือตองไมนอยกวา 25%
ของความยาวเดิม

4.5.2.2

เครา หนวด ผมปลอม ที่ทําจากเสนผมหรือวัสดุอื่นที่คลายเสนผม ที่มีลักษณะเปนเสนความยาวไม
เกิน 50 mm ที่ติดกับหนากาก หมวก หรือผลิตภัณฑอื่นที่ใชสวมศีรษะ
การวัดความยาวใหวัดโดยไมตองดึง เชน ผมหยักศก สวนผมเปยใหแกะออกแลวหวีกอนวัด
เมื่ อทดสอบตามมอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.2 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับ ภายในเวลา 2 s และ
ระยะหางที่เกิดการลุกไหมตั้งแตขอบของบริเวณที่ไหมถึงจุดที่เริ่มตนการเผาตองไมเกิน 70 mm
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4.5.3

หนากากขึ้นรูป (molded mask) แบบสวมครอบศีรษะ แบบไมเต็มศรีษะหรือแบบปดเฉพาะใบหนา
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ถาติดไฟ ไฟตองดับภายในเวลา 2 s และระยะหาง
ที่เกิดการลุกไหมตั้งแตขอบของบริเวณที่ไหมถึงจุดที่เริ่มตนการเผาตองไมเกิน 70 mm ยกเวนหนากาก
ขึ้นรูปแบบไมเต็มศีรษะที่ทําจากกระดาษแข็งและไมมีสวนที่เปนเสนผม ขนฟู หรือวัสดุอื่นที่คลายกันยึดติด
อยูไมตองทดสอบรายการนี้

4.5.4

เครื่องตกแตงที่ยื่นหรือหอยของของเลนใชที่ศีรษะ
สวนที่ประดับตกแตงที่อยูบนของเลนใชที่ศีรษะ รวมถึงผาคลุมศีรษะ เครื่องประดับศีรษะที่เปนของเลน
และหนากากผา แบบสวมครอบทั้งศีรษะหรือปดเฉพาะใบหนา ยกเวนขอ 4.5.5
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีอัตราการลามของเปลวไฟบนเครื่องตกแตง
ไมเกิน 10 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดที่ทําเครื่องหมายดวยเสนดายเสนที่ 2
หมายเหตุ

4.5.5

ขอกําหนดนี้ไมครอบคลุมของเลนที่ไมสามารถเตรี ยมชิ้นทดสอบจากตัวอยา ง 1 ตัวอยาง เพื่อนํามา
ทดสอบ ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 ได

เครื่องแตงกายเลียนแบบและของเลนสําหรับสวมใส
ดานนอกของเครื่องแตงกายเลียนแบบและของเลนสําหรับสวมใส
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีลักษณะดังนี้
(1) อัตราการลามของเปลวไฟไมเกิน 30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดที่ทําเครื่องหมาย
ดวยเสนดายเสนที่ 2
(2) ถ า ของเล น มี อัตราการลามของเปลวไฟอยู ตั้ งแต 10 mm/s ถึ ง 30 mm/s ต องแสดงคําเตือนที่
ผลิตภัณฑและบนภาชนะบรรจุ ดังนี้ “ระวัง ! เก็บใหหางจากเปลวไฟ”
กรณีเครื่องแตงกายมีวัตถุประสงคใหใสไดทั้ง 2 ดาน หรือไมมีสิ่งระบุวาดานใดเปนดานนอก ใหทําการทดสอบ
ทั้ง 2 ดาน

4.5.6

ของเลนที่เด็กเขาไปภายในได
ขอกําหนดนี้ครอบคลุมของเลนที่มีชองปดบางสวน เชน เต็นท กระโจม อุโมงค (ยกเวนเต็นทเปด) ที่ทํา
ด ว ยวั ส ดุ อ อ น เช น ผ า ใบหรื อ พลาสติ ก ด า นนอกของของเล น ที่ เ ด็ ก เข า ไปข า งในได เมื่ อ ทดสอบ
ตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.3 แลว ตองมีลักษณะดังนี้
(1) อัตราการลามของเปลวไฟไมเกิน 30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเองกอนลามถึงจุดที่ทําเครื่องหมาย
ดวยเสนดายเสนที่ 2
(2) ถาของเลนมีอัตราการลามของเปลวไฟมากกวา 20 mm/s ตองไมมีขี้เถา หรือไมหลอมเหลว
(3) ถาของเลนมีอัตราการลามของเปลวไฟอยูระหวาง 10 mm/s ถึง 30 mm/s ตองแสดงคําเตือนที่ของ
เลนและบนภาชนะบรรจุ ดังนี้ “ระวัง ! เก็บใหหางจากเปลวไฟ”
กรณีที่ของเลนไมระบุวาดานไหนเปนดานนอกใหทําการทดสอบทั้ง 2 ดาน

-43-

มอก. 685 เลม 1-25xx
4.5.7

ของเลนยัดไสที่มีขนฟูหรือผิวเปนสิ่งทอ
เมื่อทดสอบตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.38.3.4 แลว ตองมีอัตราการลามของเปลวไฟบนพื้นผิวไมเกิน
30 mm/s หรือเปลวไฟตองดับเอง
หมายเหตุ

4.6

ขอกําหนดนี้ครอบคลุมเฉพาะของเลนที่มีมิติใดมิติหนึ่งมากกวา 150 mm และใหทดสอบของเลนใน
สภาพที่ไดรับมาพรอมกับผาที่ตกแตงบนของเลนนั้นดวย กรณีเสื้อผาที่ตกแตงบนของเลนหากถอดออกได
และไมทําใหของเลนหรือเสื้อผาเสียหายใหทดสอบเฉพาะตัวของเลน

ลักษณะทางเคมี

4.6.1. ปริมาณธาตุที่อาจเปนอันตรายในสารละลายที่สกัดไดจากของเลนและวัสดุที่ใชทําของเลน ตองไมเกิน
เกณฑที่กําหนดในตารางที่ 2
การทดสอบใหปฏิบัติตาม มอก. 685 เลม 2 ขอ 3.39
4.6.2

ปริ มาณรวมของอนุ พันธ แทเลต (phthalate) ในสารละลายที่ สกั ดได จากพลาสติ ก ยาง และสารเคลือบ
ในบริเวณหรือสวนที่สัมผัสถึง จากของเลนทั่วไป และของเลนสําหรับเด็กที่มีอายุต่ํากวา 3 ขวบ ที่มีบริเวณที่
นําเขาปากได ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดในตารางที่ 3
การทดสอบใหปฏิบัติตาม ISO 8124-6

4.6.3

กาวและ/หรือตัวทําละลายที่ใชกับของเลน
ตองแสดงวิธีใชและคําเตือนที่ฉลากตามขอ 6.6.4
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
ตารางที่ 2 ปริมาณธาตุในตัวอยางทดสอบที่สกัดไดจากของเลนและวัสดุที่ใชทําของเลน
(ขอ 4.6.1)
หนวยเปนมิลลิกรัมตอกิโลกรัมของตัวอยางทดสอบ
ธาตุ
พลวง
สารหนู
แบเรียม
แคดเมียม
โครเมียม
ตะกั่ว
ปรอท
ซีลีเนียม

เกณฑกําหนดสูงสุดของปริมาณธาตุในสารละลาย
ที่สกัดไดจากของเลนและวัสดุที่ใชทําของเลน
สารเคลือบ วัสดุขีดเขียน พลาสติก กระดาษ
ดินปน
ฟงเกอรเพนต
และกระดาษแข็ง และสิ่งทอ
60
25
1 000
75
60
90
60
500
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ตารางที่ 3 ปริมาณรวมของอนุพนั ธแทเลตในตัวอยางทดสอบที่สกัดไดจาก
พลาสติก ยาง และสารเคลือบ ในบริเวณหรือสวนที่สัมผัสถึง
(ขอ 4.6.2)

อนุพันธทาเลต
บิส-2-เอทิลเฮกซิลทาเลต
bis-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
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)

หนวยเปนรอยละเศษสวนโดยมวล
เกณฑกําหนดสูงสุดของปริมาณรวมของอนุพันธแทเลตใน
ตัวอยางทดสอบที่สกัดไดจากพลาสติก ยาง และสารเคลือบ
ในบริเวณหรือสวนที่สัมผัสถึง
ของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา
ของเลนทั่วไป
3 ขวบ และมีสวนที่นําเขาปากได

ไมเกิน 0.1
ไมเกิน 0.1

5. ภาชนะบรรจุ
5.1

ใหบ รรจุ ของเล นในภาชนะบรรจุที่สะอาด แข็ งแรง ปองกันความเสียหายที่ อาจเกิดกับ ของเลน ที่บ รรจุ อยู
ภายในได

5.2

ภาชนะบรรจุ ที่ทําด วยพลาสติ กอ อน (flexible plastic) หรือกระเป าพลาสติ กที่ไม มีวัส ดุร องพื้น และกวาง
มากกว า 100 mm ให เ ป น ไปตามข อ 4.3.7 และต องแสดงข อความว า “ภาชนะบรรจุ นี้ ไ ม ใช ข องเล น ”
และ “หามนําไปสวมศีรษะ”

5.3

ภาชนะบรรจุที่เปนกลองหรือมีฝาปด
ตองเปดไดงาย และไมมีสวนหรือวัสดุใดที่อาจเปนอันตราย
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6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1

ที่ของเลนหรือภาชนะบรรจุของเลนที่ทําและจําหนายภายในประเทศทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือ
เครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้เปนภาษาไทยใหเห็นไดงาย และชัดเจน
(1) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา และสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(2) อายุผูเลน หรืออายุจํากัดของผูเลน ตามขอ 6.6.1
(3) คําเตือน ตามขอ 6.6
(4) เดือน ปที่ทํา

6.2

ที่ของเลนหรือภาชนะบรรจุของเลนที่นําเขาและจําหนายภายในประเทศทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร
หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้เปนภาษาไทยใหเห็นไดงาย และชัดเจน
(1) ชื่อผูนําเขาและสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(2) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา และประเทศที่ทํา
(3) อายุผูเลน หรืออายุจํากัดของผูเลน ตามขอ 6.6.1
(4) คําเตือน ตามขอ 6.6
(5) เดือน ปที่ทํา หรือนําเขา

6.3

ในกรณีที่เปนของเลนเพื่อสงไปจําหนายตางประเทศ ฉลากใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผูทํากับผูซื้อ

6.4

ตัว เลขและอั กษรที่ ใชตองสู งไมน อยกวา 1 mm ยกเวน รายละเอี ย ดตามขอ 6.1(2) ขอ 6.1(3) ขอ6.2(3)
และ ขอ 6.2(4) ตอ งสูง ไมนอ ยกวา 3 mm โดยคํ า วา “คํา เตือ น” ใหใ ชต ัว อัก ษรที ่เ ปน ตัว หนาและสูง
ไมนอยกวา 4 mm

6.5

การแสดงสีของพื้นฉลากและสีของรายละเอียดในฉลากตามขอ 6.1(2) ขอ 6.1(3) ขอ 6.2(3) และ ขอ 6.2(4)
ตองใชสีที่ตัดกันซึ่งทําใหรายละเอียดที่แสดงไวอานไดชัดเจน

6.6

คําเตือน
ของเลนที่มีลักษณะหรือประกอบดวยชิ้นสวนซึ่งอาจเปนอันตรายตองมีคําวา “คําเตือน” ตามดวยขอความ
ดังตอไปนี้

6.6.1

ของเลนที่ไมมีวัตถุประสงคใหเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบเลน
ตองมีขอความวา “ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ” หรือ
ใชสัญลักษณที่มีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 10 mm ตามรูปที่ 28 แสดงไวที่ผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุ
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รูปที่ 28 ตัวอยางสัญลักษณแสดงคําเตือนสําหรับของเลนที่ไมมีวัตถุประสงคใหเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบเลน
(ขอ 6.6.1)
6.6.2

ของเลนขนาดเล็กหรือของเลนที่มีชิ้นสวนขนาดเล็ก ลูกบอลขนาดเล็ก หรือลูกหิน
ตองมีขอความวา “คําเตือน : มีชิ้นสวนขนาดเล็ก อาจทําใหอุดตันทางเดินหายใจ”

6.6.3

ลูกโปงที่ทําจากน้ํายาง
ทีภ่ าชนะบรรจุของลูกโปงตองมีขอความตอไปนี้
“คําเตือน : ลูกโปงที่ไมมีลมหรือลูกโปงที่แตกแลวอาจทําใหเด็กอายุต่ํากวา 8 ขวบ สําลักหรือหายใจไมออก
ได ควรอยูภายใตความดูแลของผูใหญ เก็บลูกโปงที่ไมมีลมใหพนมือเด็กและทิ้งลูกโปงที่เสียหายแลว”

6.6.4

ของเลนที่มีกาวและ/หรือตัวทําละลายอินทรียอยูในภาชนะบรรจุ
ตองมีขอความวา “คําเตือน : มีกาวหรือตัวทําละลายอินทรียที่อาจเปนอันตรายตอเด็กที่มีอายุต่ํากวา 10 ป”

6.6.5

ของเลนที่ติดกับเตียงเด็กหรือเปลเด็ก และรถเข็นเด็กหรือรถลากจูง และของเลนอื่นที่มีลักษณะคลายกันที่
ใชเสนหรือสาย หรือวัสดุอื่นผูกขวางจากดานหนึ่งไปยังอีกดานหนึ่ง
ตองมีขอความวา “คําเตือน : สายของเลนอาจรัดคอเด็กได ใหถอดของเลนออกเมื่อเด็กเริ่มใชมือและเขา
ยันตัวขึ้นในทาคลานหรือทานั่ง”

6.6.6

ของเลนที่มีปลายแหลมหรือขอบคมใชงาน ตองมีคําเตือนบอกอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

6.6.7

ของเลนประเภทที่เด็กเขาไปเลนภายในได ที่ทําจากวัสดุเทอรมอพลาสติก
ตองมีขอความวา “คําเตือน : หามเลนใกลเปลวไฟ”

6.6.8

ของเลนที่รับมวลตัวเด็ก
ตองมีขอความวา “คําเตือน : ใหตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณทุกชิ้นใหมีสภาพดีอยูเสมอ” และ
หากเปนของเลนสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ขวบ ตองมีขอความ “คําเตือน : โครงสรางไมแข็งแรงเพียงพอ
สําหรับเด็กอายุตั้งแต 3 ขวบขึ้นไปเลน”
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6.6.9

ของเลนขับขี่
ตองมีขอความวา “คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนที่
มียานพาหนะสัญจร”

6.6.10 ของเลนพุงหรือยิง และปนฉีดน้ํา
ตองมีขอความวา “คําเตือน : หามยิงหรือเล็งที่ใบหนาเพราะอาจทําใหตาบอดได”
6.6.11 ของเลนที่เลียนแบบอุปกรณปองกัน เชน หมวกปองกัน เครื่องปองกันตา
ต อ งมี ข อ ความแสดงว า ไม ส ามารถนํ า ไปใช ป อ งกั น อั น ตรายได ต ามรู ป แบบของของเล น นั้ น เช น
“ไมสามารถปองกันการบาดเจ็บของสมองได” หรือ “ไมสามารถใชปองกันแสงอัลตราไวโอเลตได”
6.6.12 ของเลนในน้ํา
ตองมีขอความวา “คําเตือน : ไมสามารถปองกันการจมน้ําได” และ “ใชสําหรับเลนในน้ําตื้นและตองอยู
ภายใตการดูแลของผูใหญ”
6.6.13 ของเลนที่มีเชื้อเพลิงหรือแหลงใหความรอนอื่นและใชงานไดอยางของจริง เชน เตารีด เตาหุงตม เตาอบ
ตองมีขอความวา “ตองอยูภายใตการดูแลของผูใหญ”
6.6.14 ของเลนที่ตองใชเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่ใชกับของเลนทุกประเภทตองมีขอควรระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นขณะเก็บและใชงาน
6.6.15 ถุงพลาสติกสําหรับบรรจุของเลนที่ปากถุงมีเสนรอบวงยาวกวา 380 mm
ตองมีขอความวา “หามนําถุงพลาสติกไปสวมศีรษะ”
6.6.16 ของเลนที่มีของเหลวภายใน
ที่ผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุตองมีขอความวา “หามนําไปแชแข็ง” หรือ “แชเย็นในชองธรรมดา อยา
นําไปวางในชองแชแข็ง”
6.6.17 ของเลนที่เคลื่อนที่ดวยกําลังของเด็ก เชน โรลเลอรสเกตของเลน อินไลนสเกตของเลน และสเกตบอรด
ที่ผลิตภัณฑหรือภาชนะบรรจุ
ตองมีขอความวา “คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนที่
มียานพาหนะสัญจร”
6.6.18 ของเลนที่มีแกปเปนสวนประกอบ
ที่ภาชนะบรรจุตองมีคําเตือน “หามใชยิงภายในอาคาร หามยิงใกลตาและหู และหามเก็บไวในกระเปาเสื้อ
หรือกางเกง”
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6.6.19 สกูเตอรของเลน
ทีผ่ ลิตภัณฑและภาชนะบรรจุ ตองมีคําเตือนดังนี้
(1) สกูเ ตอรข องเลน ที่รับ มวลไดไ มเ กิน 20 kg ตอ งมีขอ ความวา “รับ มวลไดไ มเ กิน 20 kg” และ
“คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนที่มียานพาหนะ
สัญจร”
(2) สกู เ ตอร ข องเล น ที่ รั บ มวลไม เ กิ น 50 kg ต อ งมี ข อ ความว า “รั บ มวลได ไ ม เ กิ น 50kg” และ
“คําเตือน : ขณะเลนตองสวมใสอุปกรณปองกันการบาดเจ็บ” และ “หามเลนบนถนนที่มียานพาหนะ
สัญจร”
6.6.20 ของเลนที่ตองประกอบโดยผูใหญเพื่อใหเด็กเลน
หากมีชิ้นสวนขนาดเล็ก หรือมีขอบคม หรือปลายแหลม ที่อาจเปนอันตรายสําหรับเด็ก ตองมีขอความวา
“ตองประกอบโดยผูใหญเพื่อใหเด็กเลน” หากตองใชกาวในการประกอบตองมีขอความ “ตองใชกาวใน
การประกอบ ซึ่งอาจเปนอันตรายตอเด็กที่มีอายุต่ํากวา 10 ขวบ”
6.6.21 ชุดทดลองที่มีแมเหล็กเปนสวนประกอบสําหรับเด็กอายุตั้งแต 8 ขวบขึ้นไป
ตองมีขอความวา “คํ าเตือน : ไมเหมาะสําหรับเด็ กอายุต่ํากวา 8 ขวบ ผลิ ตภัณฑ มีแมเหล็กขนาดเล็ ก
เปนสวนประกอบ แมเหล็กอาจดูดติดกันเมื่อกลืนลงในทางเดินอาหารและทําใหเด็กบาดเจ็บ หากเด็กกลืน
แมเหล็กใหพาไปพบแพทยทันที”
6.6.22 เสนหรือสายอื่น ๆ ที่มีสวนประกอบอื่นติดอยูที่ปลายของของเลน
ตองมีขอความวา “คําเตือน : ไมเหมาะสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 18 เดือน ผลิตภัณฑมีเสนหรือสายที่ยาว
อาจเกิดการพันคอ”
6.7

เอกสารแนะนําวิธีเลน
ของเลนตอไปนี้ตองมีเอกสารแนะนําวิธีเลน

6.7.1

ของเลนที่มีปลายแหลม หรือขอบคม

6.7.2

ของเลนพุงหรือยิง

6.7.3

ของเลนที่มีเชื้อเพลิงหรือแหลงใหความรอนอื่นและใชงานไดอยางของจริง

6.7.4

ของเลนที่ตองใชกาว และ/หรือตัวทําละลาย

6.7.5

จักรยานของเลน
ตองมีขอแนะนําในการบํ ารุงรักษาดวย และหากเปนจั กรยานที่ประกอบเองไดตองมีคูมือแสดงวิธีการ
ประกอบดวย

6.8

กรณีที่ฉลากระบุถึงสมรรถนะของของเลน ของเลนนั้นตองมีสมรรถนะตามที่ระบุ
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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

รุนในที่นี้ หมายถึง ของเลนที่มีรหัสสินคาเดียวกัน ทําจากวัสดุหลักเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือซื้อ
ขายหรือสงมอบในระยะเวลาเดียวกัน

ก.2

การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว

ก.2.1

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
วาของเลนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ก.2.2

ก.3

การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ สํ า หรั บ การทดสอบลั ก ษณะทั่ ว ไป การใช ง าน ลั ก ษณะทางฟ สิ ก ส
ลักษณะเฉพาะแบบ การติดไฟ ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก

การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทางเคมี

ก.2.2.1

ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบในขอ ก.2.1

ก.2.2.2

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.6 จึงจะถือวาของเลนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 ทุกขอ จึงจะถือวาของเลนรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
(ขอมูล)
ตารางที่ ข.1 แสดงรูปตัวอยางเครา หนวด ผมปลอม ที่ทําดวยเสนผมหรือวัสดุอื่นที่คลายเสนผม
หนากากขึ้นรูป และเครื่องตกแตงที่ยื่นออกมาจากของเลนใชทศี่ ีรษะ
(ขอ 4.5.2 ขอ 4.5.3 และขอ 4.5.4)
รูปตัวอยาง

คําอธิบาย

ที่มา : ISO 8124-2:2018
ขอกําหนด
4.5.2.1 4.5.2.2

ของเลนทําดวยวัสดุสิ่งทอ สวนที่เปนสีดําดานขางไม
เป น ส ว นห อ ยและไม ถื อ ว า เป น วั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะ
เหมือนเสนผมหรือขนฟู ถือวาของเลนดังกลาวเปน
เครื่องตกแตงที่ยื่นออกมาจากของเลนใชที่ศีรษะ

ของเลนทําดวยวัสดุขนฟูสีน้ําตาลยื่นออกจากผิวของ
เลนไมเกิน 5 mm จึงจัดวาเปนของเลนใชที่ศีรษะ
X
(ถ า มี วั ส ดุ ยื่ น ออกมามากกว า 5 mm แต ไ ม เ กิ น
(หูสีดํา)
50 mm จะถือวาเขาขายตามขอ 4.5.2.2) หูสีดําถือ
วาเปนวัสดุที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเชนเดียวกับ
เสนผมและขนฟูที่เปนสวนหอยที่อยูบริเวณศีรษะ
และเคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ ซึ่ง
เปนสวนยื่นที่ยาวมากกวา 50 mm จากผิวของเลน

4.5.3

4.5.4
X

X

(ของเลน
ใชที่ศีรษะ
สีน้ําตาล)

หนวดบนหัวแมลง (antenna) ทําดวยพลาสติกและ
วัสดุ ดา นหลัง หนวดทํา ดว ยสิ่ งทอ ถือ วา วัส ดุทั้ ง 2
เปนของเลนใชที่ศีรษะ

X

วัสดุสีดํา และสีออนทําดวยสิ่งทอ มีลักษณะเปนที่
คลุมศีรษะ และของเลนใชที่ศีรษะ

X
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รูปตัวอยาง

ที่มา : ISO 8124-2:2018
ขอกําหนด

คําอธิบาย

4.5.2.1 4.5.2.2 4.5.3
X
X
หนากากสีขาวทําดวยพลาสติกและหลอขึ้นรูปเขากับ
(หนากาก
ใบหนา วัสดุสีดําทําดวยสิ่งทอสวนปลายดานหนา (ผาสีดํา)
สีขาว)
ถือเปนวัสดุที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวเชนเดียว กับ
เส นผมและขนฟู ที่เป นส วนห อยที่ อยูบริ เวณศีรษะ
และเคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ ซึ่งเปน
สวนยื่นที่ยาวมากกวา 50 mm จากผิวของเลน สวน
ที่เหลือของวัสดุสีดํา ถือวาเปนสวนของที่คลุมศีรษะ

วัสดุโปรงใสหุมดวยสิ่งทอที่โครงโลหะ ถือวาเปนของ
เลนใชที่ศีรษะ วัสดุที่เปนสายสีชมพูคือริบบิ้นทําดวย
สิ่ ง ทอ ซึ่ ง เป น วั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหว
เช นเดี ยวกั บเสน ผมและขนฟู ที่ เป น สว นห อ ยที่ อ ยู
บริ เ วณศี ร ษะและเคลื่ อ นไหวเองได ห ลั ง จากหยุ ด
หมุ น ศี ร ษะแล ว ซึ่ ง เป น ส ว นยื่ น ที่ ย าวมากกว า
50 mm จากผิวของเลน

หนากากทําดวยวัสดุ EVA ไมใชหนากากขึ้นรูปเขา
กั บ ใบหน า หู ไ ม ใ ช ส ว นห อ ยที่ อ ยู ใ กล ศี ร ษะและ
เคลื่อนไหวเองไมไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว

แถบคาดศีรษะทําดวยสิ่งทอและขนนก ขนนกตั้งขึ้น
และไมหอยลงไมถือวาเปนเสนผมหรือวัสดุขนฟูตาม
ขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2 ของเลนทั้งชิ้นถือเปน
ของเลนใชที่ศีรษะ
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X

(สาย
ริบบิ้น
สีชมพู)

4.5.4
X
(ผาคลุม
ศีรษะ
สีดํา)

X

(ของเลน
ใชที่ศีรษะ)

X

X
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รูปตัวอยาง

คําอธิบาย

ที่มา : ISO 8124-2:2018
ขอกําหนด

4.5.2.1 4.5.2.2
X
แถบคาดศีรษะทําดวยสิ่งทอและขนนก ขนนกตั้งขึ้น
และไมหอยลงไมถือวาเปนเสนผมหรือวัสดุขนฟูตาม (ขนนกที่
ขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2 ขนนกที่ดานหลังศีรษะ หอยอยู
มีลัก ษณะหอ ยเหมือนเส นผม ยื่น ออกจากผิว ของ ดานหลัง)
เลนมากกวา 50 mm

ของเล น นี้มี วั ตถุ ป ระสงค ใ หใ ช ที่ศี ร ษะโดยไมค ลุ ม
บริเวณใบหนา (พื้นที่สีเขมตรงกลางซึ่งหนาเด็กจะ
โผลออกมา) ของเลนทุกสวนทําดวยสิ่งทอมีขนฟู
ยาวไม เ กิ น 5 mm ยื่ น จากผิ ว ของเล น ส ว นยื่ น
ดานบนไมใชสวนหอยที่คลายเสนผมที่อยูใกลศีรษะ
และ เคลื่อนไหวเองไมไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะ
แลว ของเลนทั้งชิ้นถือวาเปนของเลนใชที่ศีรษะและ
ผาคลุมศีรษะ

X
หนากากทําจากพลาสติกขึ้นรูปเขากับผิวหนาสวนที่
เปนเสนผมยาวมากกวา 50 mm ยื่นออกมาจากผิว (เสนผม)
ของเลน

สวนคาดศีรษะทําดวยพลาสติก และสวนที่ ติดอยู
(คลายกลีบดอกไม) ทําดวยสิ่งทอไมใชสวนหอยที่
คลายเสนผมที่อยูใกลศีรษะและ เคลื่อนไหวเองได
หลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว ของเลนทั้งชิ้นถือวา
เปนของเลนใชที่ศีรษะของเลนทั้งชิ้นถือวาเปนของ
เลนใชที่ศีรษะ
หมวกสีดําทําดว ยผาสักหลาดและมีขนฟูสีขาวอยู
ดานบนโดยรอบ วัสดุขนฟูดังกลาวไมถือวาเปนวัสดุ
ที่ เ หมื อ นเส น ผมหรื อ ขนฟู ต ามข อ 4.5.2.1 และ
ขอ 4.5.2.2 แต ถื อ ว า เป น ของเล น ใช ที่ ศี ร ษะตาม
ขอ 4.5.4
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4.5.3

4.5.4
X

X

X
(หนากาก)

X

X

(ผาสักหลาด
และขนฟูสี
ขาว)

มอก. 685 เลม 1-25xx

รูปตัวอยาง

คําอธิบาย

ที่มา : ISO 8124-2:2018
ขอกําหนด
4.5.2.1 4.5.2.2

4.5.3

ที่ ค าดศี ร ษะสี ดํ า เป น ของเล น ใช ที่ ศี ร ษะทํ า ด ว ย
พลาสติกและวัสดุหุมรูปหูทําดวยสิ่งทอ หูทั้ง 2 ขางไม
ถือวาเปนวัสดุที่มีลักษณะคลายเสนผมหรือวัสดุขนฟู
เพราะไมใชส วนหอยที่ คลายเสนผมที่อยูใกล ศีรษะ
และ เคลื่อนไหวเองไดหลังจากหยุดหมุนศีรษะแลว
ของเลนทั้งชิ้นถือวาเปนของเลนใชที่ศีรษะ
หมวกทํา ดวยกระดาษแข็ง เปน ของเลน ใชที่ ศีรษะ
ปลายด ว ยบนติ ด ด ว ยวั ส ดุ สิ่ ง ทอมี ลั ก ษณะห อ ย
เหมื อ นเส น ผม ยื่ น ออกจากผิ ว ของเล น มากกว า
50 mm

หนากากทําดวยพลาสติกและหลอขึ้นใหเขาเขากับ
ใบหนา ถือวาเปนของเลนสวมครอบทั้งศีรษะ

X

X

(สิ่งทอ
สวน
ปลาย
หมวก)

(หมวก
กระดาษ)

X

X

หมวกของเลนทําจากพลาสติกมีขนฟูดานบนที่ไ ม
หอยเหมือนเสนผมไมถือวาเปนเสนผมปลอมหรือ
วัสดุขนฟูตามขอ 4.5.2.1 หรือขอ 4.5.2.2 ของเลน
นี้ถือ วา เปน ของเลนใชที่ ศีร ษะมี สว นห อยไมอ ยูใ น
ขายขอ 4.5.2.1 และขอ 4.5.2.2

หนากากทําดวยพลาสติกหลอขึ้นรูปกับผิวหนาและ
มีวัตถุประสงคเพื่อรัดเขากับศีรษะดวยยางยืดหรือ
เชือก ถือวาเปนหนากากขึ้นรูปปดเฉพาะใบหนา
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4.5.4
X

X

มอก. 685 เลม 1-25xx

รูปตัวอยาง

คําอธิบาย
หมวกและแผ น ป ด ตาทํ า จากวั ส ดุ สิ่ ง ทอ ถื อ ว า
ทั้งหมดเปนของเลนใชที่ศีรษะ

แถบคาดศีรษะและผาคลุมสีขาวทําจากวัสดุสิ่งทอ
ผา คลุ มสี ข าวไม ถื อว า เป นส วนหอยที่ คล ายเส นผม
หรือขนฟูที่ไมไดทําดวยเสนใยผาคลุมรอบศีรษะและ
ไหล ของเลนทั้งชิ้นถือวาเปนของเลนใชที่ศีรษะหรือ
ผาคลุมศีรษะ

ที่มา : ISO 8124-2:2018
ขอกําหนด
4.5.2.1 4.5.2.2

4.5.3

4.5.4
X

X
(แถบคาด
ศีรษะ
และผา
คลุมสี
ขาว)

ห น า ก า ก ค า ด ต า ทํ า ด ว ย ก ร ะ ด า ษ แ ข็ ง แ ล ะ
ขึ้นรูปใหเขากับรูปหนาไมรวมอยูในกลุมผลิตภัณฑ
ตามขอ 4.5.3 แตอยูในกลุมผลิตภัณฑขอ 4.5.4

X

แถบคาดศีรษะทําดวยวัสดุสิ่งทอและขนนก ขนนกมี
ลักษณะตั้งตรงและไมหอยลง ถือวาเปนของเลนใชที่
ศีรษะ

X

________________________________________
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