
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ฉบับที ่ 6167  (พ.ศ.  2564) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิมาตรฐานผลติภัณฑ์อตุสาหกรรม 
พ.ศ.  2511 

เรื่อง  ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ของเลน่  เล่ม  1  ข้อก าหนดทั่วไป 

และก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ของเลน่  :  เฉพาะด้านความปลอดภัย  เลม่  1  ข้อก าหนด 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ของเล่น  เล่ม  1  ข้อก าหนดทั่วไป   
มาตรฐานเลขที่  มอก.  685  เล่ม  1 - 2540 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
พ.ศ.  2511  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ฉบับที่  7)   
พ.ศ.  2558  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม   
จ านวน  2  ฉบับ  ดังต่อไปนี้ 

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  1196  (พ.ศ.  2530)  ออกตามความใน 
พระราชบญัญตัิมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  2511  เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม   
ของเล่น  เล่ม  1  ข้อก าหนดทั่วไป  ลงวันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.  2530 

2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  2280  (พ.ศ.  2540)  ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  พ.ศ.  2511  เรื่อง  แก้ไขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
ของเล่น  เล่ม  1  (แก้ไขครั้งที่  1)  ลงวันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  2540 
และออกประกาศก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  ของเล่น  :  เฉพาะด้านความปลอดภัย  เล่ม  1   
ข้อก าหนด  มาตรฐานเลขที่  มอก.  685  เล่ม  1 - 2562  ขึ้นใหม่  ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   ของเล่น  :  
เฉพาะด้านความปลอดภัย  เล่ม  1  ข้อก าหนด  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่   มอก.  685   
เล่ม  1 - 2562  ใช้บังคับเป็นต้นไป 
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ขอมูลมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

แนบทายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่  6167  (พ.ศ.2564) 

ชื่อมาตรฐาน : ของเลน : เฉพาะดานความปลอดภัย เลม 1 ขอกําหนด 

TOYS : SAFETY  REQUIREMENTS PART 1 – REQUIREMENTS 

มาตรฐานเลขที่ : มอก. 685 เลม 1−2562 

ผูจัดทํา : สํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กรรมการวิชาการ : อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 37/1 ของเลนเด็ก 

ขอบขาย : มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรมนี้ 

- กําหนดคุณลักษณะเฉพาะดานความปลอดภัยของของเลนสําหรับเด็ก ที่มี
อายุต่ํากวา 14 ปบริบูรณ รวมทั้งชิ้นสวนและอุปกรณที่ใชรวมกับของเลน 

- ไมครอบคลุมผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้ 
- จักรยาน 2 ลอ ที่อานนั่งเม่ือปรับอานน่ังท่ีตําแหนงสูงสุดแลวมีความสูง

จากพื้นเกิน 435 mm 
- หนังสต๊ิก (slingshot) 
- ลูกดอก (dart) ที่มีปลายแหลม 
- ปนเพนตบอล ปนยาว และปนสั้นอัดลมหรืออดักาซ (compressed air 

gun and gas operated pistol) สิ่งเทียมอาวุธปน (faithful 
reproduction of firearm) ซึ่งมีรูปและลักษณะอันนาจะทําใหหลงเช่ือ
วาเปนอาวุธปน 

- เครื่องเลนสนาม (playground equipment) 
- วาว 
- คนัธนู (bow for archery) ที่มีความยาวเกิน 120 cm 
- อปุกรณกีฬา (sporting goods) อุปกรณกรีฑา (athletic 

equipment) อุปกรณการพักแรม (camping) อุปกรณการเชียรกีฬา 
(sporting equipment) เครื่องดนตรี (musical intrument) 
เครื่องเรือน (furniture) ที่ไมใชของเลน สกูเตอรที่มีวัตถุประสงคเพื่อใช
เปนยานพาหนะ 

- เครื่องบินจําลอง จรวดจําลอง เรือจาํลอง รถจําลอง รถไฟจําลอง หรือ
ยานพาหนะอื่นท่ีขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตเผาไหม (combustion 
engine) และเคร่ืองยนตไอน้ํา (steam engine) 

- ริ้วประดับ กระดาษสี แถบเงิน แถบทอง และผลิตภัณฑอื่นท่ีมี
วัตถุประสงคเพื่อการตกแตงหรืองานบันเทิง (ornamental or 
ceremony purpose) 

- อปุกรณที่ใชในน้ําลึก อุปกรณที่ใชชวยชีวิต เชน หวงชูชีพ เสื้อชูชีพ หรือ
อุปกรณฝกหัดวายน้ํา โฟมสําหรับฝกวายน้ํา  



- ตัวตอ (jigsaw puzzle) ที่เปนภาพหรือรูปทรง ที่มีจํานวนมากกวา 500 
ชิ้น 

- พลุ ประทัด ดอกไมไฟ และแกปที่ไมไดออกแบบเพื่อเปนสวนประกอบ
ของของเลน 

- ของเลนประเภทวิดีโอ (video toy) ท่ีตอกับจอภาพไดอุปกรณที่ตอพวง
กับคอมพิวเตอร หรือเครื่องเลนวีดีโอและอุปกรณ ซึ่งทํางานดวย
แรงดันไฟฟาระบุเกิน 24 V เชน แผนพื้นเตนรํา (dancing pad) ปน
สําหรับเลนวิดีโอเกมและสวนควบคุม (joystick) 

- หัวนมยางดูดเลน (pacifier) และหัวนมยางสําหรับขวดนม (nipples for 
feeding bottles) 
หมายเหต ุ หัวนมยางดดูเลน มอก. 1025 และหัวนมยางสําหรับขวดนม มอก. 969 

- ตูอบไฟฟา เตารีดไฟฟา หรืออปุกรณอื่น ที่ทํางานดวยแรงดันไฟฟาระบุ
เกิน 24 V 

- แวนตากันนํ้า แวนตากันแดด และหมวกท่ีสวมใสเพื่อปองกันเวลาขี่
จักรยานและเลนสเกตบอรด รวมถึงอปุกรณปองกันดวงตาอื่น ๆ ที่ใช
ปองกันดวงตา 

- ชุดทดลองวิทยาศาสตร (experimental set) หรือส่ือการสอนเพื่อใชใน
การสอน และผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยสวนใหความรอน เจตนาเพื่อให
ใชภายใตการดูแลของผูใหญ เชน ชุดทดลองไฟฟา ชุดทดลองเคมี 

- ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคใชเปนสระน้ําขนาดเล็ก มีความลึกจากระดับที่
ลึกที่สุดถึงระดับที่มีน้ําลนออกมากกวา 400 mm 

- ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเหมือนของเลนแตทําขึ้น และแสดงวัตถุประสงคไว
อยางชัดเจนท่ีผลิตภัณฑหรือที่ฉลากวา “ไมใชของเลน” และมีคาํเตือน 
“เก็บใหพนมือเด็ก” เชน 

 ผลิตภัณฑที่มีวัตถุประสงคเพื่อการสะสม 

 แบบจําลองเหมือนของจริงยอสวน (detailed and faithful scale 
model) 

 ชุดจําลอง (model kit) เพื่อประกอบเลียนแบบของจริงที่ประกอบ
พรอมจําหนาย 

 ตุกตาพื้นบาน ตุกตาประดับ และผลิตภัณฑอื่นท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กัน 

 ผลิตภัณฑหัตถกรรม เชน ปลาตะเพียนแขวน ตุกตาไมแกะสลัก ตุกตา
ชาววัง 

 ของเลนโบราณจําลอง (historical replica of toy) 

 ของใช หรือเคร่ืองนันทนาการ 
- หากมิไดมีการแสดงขอความดังกลาว ใหถือวาผลิตภัณฑน้ันเปนของเลน 



- เครื่องเลนในท่ีสาธารณะ เชน เครื่องเลนหยอดเหรียญในศนูยการคา หรือ
หางสรรพสินคา 

- เครื่องประดับอัญมณีสําหรับเด็ก (fashion jewellery for children) 

เนื้อหาประกอบดวย : ขอบขาย บทนิยาม วัสดุหามใช คุณลักษณะท่ีตองการ ภาชนะบรรจุ เครื่องหมาย
และฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน การทดสอบและการวิเคราะห 
ภาคผนวก ก. และภาคผนวก ข. 

จํานวนหนา : 63 หนา 

ISBN : 978-616-475-457-7 

ICS : 97.200.50 

สถานที่จัดเก็บ : หองสมุดสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

 ถนนพระรามที่ 6  กรุงเทพมหานคร 10400 

สถานที่จําหนาย : กองสงเสริมและพัฒนาดานการมาตรฐาน 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท 0 2202 3426 


