
 
กฎกระทรวง 

ว่าดว้ยการควบคมุเครื่องเลน่  (ฉบบัที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๗)  (๘)  (๑๑)  และ  (๑๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาตรา  ๘  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมาตรา  ๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “เครื่องเล่น”  ในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วย 
การควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

““เครื่องเล่น”  หมายความว่า  สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นส าหรับให้บุคคลใช้เล่นในสวนสนุกหรือ 
ในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันและมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการขับเคลื่อนด้วยก าลังของเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้าที่ท าให้ผู้เล่นเครื่องเล่นเคลื่อนที่ได้ 
โดยมีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๖  กิโลเมตรต่อชั่วโมง   

(๒) มีความสูงจากระดับพ้ืนที่ตั้งของเครื่องเล่นถึงระดับพ้ืนที่สูงที่สุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไป
เพ่ือเล่นเครื่องเล่นไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร  หรือมีการเปลี่ยนระดับของผู้เล่นในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า  
๒.๕๐  เมตร 

(๓) มีขนาดก าลังของเครื่องกลไม่น้อยกว่า  ๑.๑  กิโลวัตต์  หรือ  ๑.๕  แรงม้า  แล้วแต่กรณี 
(๔) มีความลึกของระดับน้ าที่ใช้เล่นไม่น้อยกว่า  ๐.๘๐  เมตร”   
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “โครงสร้างประธาน”  และค าว่า  “โครงสร้างประกอบ”  

ในข้อ  ๑  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๖  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

้หนา   ๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



“ข้อ  ๖  การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเครื่องเล่นต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง” 

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๗  วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและที่ใช้กับเครื่องเล่น  รวมถึงวัสดุ  ชิ้นส่วน  อุปกรณ์   
และเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการท างานต่าง ๆ  ของเครื่องเล่นต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรี 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง”   

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๘  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๘  ผู้ควบคุมงานส าหรับการก่อสร้าง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้างของเครื่องเล่น
ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การก่อสร้าง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(๒) การก่อสร้าง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  สาขาวิชา  
ช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาเทคนิค เครื่องกล  หรือสาขาวิชาไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี   
และมีประสบการณ์ในการท างานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี” 

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ  ๑๗  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๑๗  ในระหว่างการเปิดใช้เครื่องเล่น  ผู้รับใบรับรองตอ้งจัดให้มีวศิวกรพิจารณาตรวจสอบ
และบ ารุงรักษาโครงสร้าง  ชิ้นส่วนอุปกรณ์  เครื่องจักรกล  และระบบต่าง ๆ  ของเครื่องเล่นว่า  
อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง  หรือตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือการติดตั้ง
เครื่องเล่นและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่นแล้วแต่ระยะเวลาใดสั้นกว่าและบันทึก
ผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้  ณ  ที่ตั้งของเครื่องเล่นนั้นด้วย” 

ข้อ ๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๙)  ของข้อ  ๑๘  แห่งกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“(๖)  จัดให้มีป้ายบอกทางหนีไฟ  ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน
ตลอดเวลา  โดยมีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เซนติเมตร 

(๗) จัดให้มีเส้นทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า  ๐.๙๐  เมตร  และมีระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 
ส ารองฉุกเฉินตลอดเส้นทางหนีไฟ 

(๘) จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางไฟฟ้าในการป้องกันกระแสเกิน  การป้องกันกระแส 
รั่วลงดินส าหรับบุคคล  การต่อลงดิน  รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า  และการเดิน

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



สายไฟฟ้า  ซึ่งต้องเป็นสายหุ้มฉนวนและมีเปลือกนอกป้องกันความชื้นได้  และมีการป้องกันทางกายภาพ  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือตามที่รัฐมนตรี  
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง 

(๙) จัดให้มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าส าหรับเครื่องเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารหรื อ 
บนดาดฟ้าของอาคารที่มีความสูงจากพ้ืนดินถึงส่วนที่สูงที่สุดของเครื่องเล่นตั้งแต่  ๒๐  เมตรขึ้นไป   
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘   
วรรคสอง  เว้นแต่เครื่องเล่นดังกล่าวตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่มีระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมอยู่แล้ว” 

ข้อ ๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๓)  ของข้อ  ๑๙  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม
เครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“(๓)  ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าส ารองที่แยกเป็นอิสระจากระบบอื่นและสามารถท างานได้ 
ในกรณีที่ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน  หรือส าหรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ส าหรับเครื่องเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยก าลังของเครื่องยนต์หรือก าลังไฟฟ้า” 

ข้อ ๙ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๒  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๒  ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นต้องจัดให้มีระบบป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย  การอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการกู้ภัย  ให้เหมาะสมตามลักษณะของเครื่องเล่นนั้น 
โดยให้ค านึงถึงการอพยพคนในภาพรวมของสวนสนุกหรือสถานที่อื่นใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน   
โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นตามข้อ  ๒๓  (๑)  และผู้ควบคุมเครื่องเล่น 
ตามข้อ  ๒๓  (๒)  เป็นผู้ช่วยเหลือด าเนินการดังกล่าว   

ในกรณีที่มีการก่อสร้างเครื่องเล่นเพ่ิมเติม  ให้ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่น 
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งด้วย 

ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง” 

ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๒๔  แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“ข้อ  ๒๔  พนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องเป็นผู้มี 
วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลังหรือสาขาชา่งกลโรงงานขึ้นไป  กรณีมี 
วุฒิการศึกษาในประเภทวิชาอุตสาหกรรมอื่นต้องผ่านการฝึกอบรมฝีมือแรงงานหรือการฝึกอาชีพในสาขา 
ช่างไฟฟ้าก าลังหรือช่างกลโรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจ าเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตามที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน า  
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดตามมาตรา  ๘  วรรคสอง” 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๑๑ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ  ๒๗/๑  ของหมวด  ๓  ระบบความปลอดภัย   
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๒๗/๑  เครื่องเล่นแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า  ๔  เมตร  โดยวัดระยะ 
จากส่วนนอกสุดของเครื่องเล่นแต่ละเครื่องในขณะใช้งาน  เว้นแต่เครื่องเล่นประเภทรถบัมป์  โกคาร์ต   
หรือเครื่องเล่นที่ใช้เล่นในลักษณะเดียวกัน” 

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกแบบ  ขค.  ๑  และแบบ  นค.  ๑  ท้ายกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุม
เครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้แบบ  ขค.  ๑  และแบบ  นค.  ๑  ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน 

ข้อ ๑๓ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเครื่องเล่นที่ได้ใช้เครื่องเล่นอยู่ก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ใช้เครื่องเล่นนั้นต่อไปได้  แต่ต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไป  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้   
และเมื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๖   
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แล้วแต่กรณี  ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ  ทั้งนี้   ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๒๗/๑   
แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  1  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔



แบบ ขค. ๑ 
 

 
. 
 
 

คำขออนุญาต  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
   

 
เขียนที ่……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 
ข้าพเจ้า ………………………………………………………………………….................................................

........................................................................................................……. เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น  
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน................................................... ............ 

อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….......................…..…… ถนน ……….……..................................….. 
หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง .……....................................…………... อำเภอ/เขต ……….….…....................…...… 
จังหวัด …......…...................................................................…… รหัสไปรษณีย์ ..................................…
โทรศัพท ์……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

 เป็นนิติบุคคลประเภท ………..………............................................................... ............... 
จดทะเบียนเมื่อ …..........................…................................ เลขทะเบียน ………………....................……………. 
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที ่………........…. ตรอก/ซอย ….......................…..………. ถนน ……….……......................….. 
หมู่ที่ ............. ตำบล/แขวง .…….................................………... อำเภอ/เขต ……..........................….….……...… 
จังหวัด ……............…................…… รหัสไปรษณีย์ ..….......................… โทรศัพท์ ……...........................………… 
โทรสาร .…......…...............……….......... โดยมี ………………………….............…………...............................…………… 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่  ………......… ตรอก/ซอย ….……………..…..............……… 
ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง .…….................................. ..…………... 
อำเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท ์……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑  ทำการ  
 ก่อสร้าง  
 รื้อถอน  
 เคลื่อนย้าย 
ข้อ ๒  ชื่อ (เครื่องเล่น) ........................................................................................................... 

ความจุ จำนวน ............................... คน ลักษณะของเครื่องเล่น ....................................................................... 
..................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................. หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข .................................... ที่แนบมาพร้อมนี้ 
กำลังเครื่องจักรกลขนาด ........................ กิโลวัตต์/แรงม้า ชือ่ผู้ผลิต ................................................................ 
 
 

 

  เลขรับที่ .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงช่ือ ................……...…. ผู้รับคำขอ 
 



 
 
 

๒ 

ที่อยู่ .................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
ประเทศ ....................................... โทรศัพท์ ........................... ............. โทรสาร .............................................. 

 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 
ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตำบล/แขวง .…….................................. ..…………... 
อำเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขท่ี ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขท่ี .................................................  ส.ค. ๑ เลขท่ี ...............................................................
 อ่ืนๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

 กรณีการก่อสรา้ง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการเล่นเครื่องเล่น อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด ….…..............................………. จำนวน ......... อาคาร 

ข้อ ๓  ผู้ออกแบบและคำนวณ ...............................................................................................
ข้อ ๔  ผู้ควบคุมงาน ..................................................................................... .........................  
ข้อ ๕  กำหนดแล้วเสร็จภายใน ………………… วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ ๖  พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้ 

 แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องเล่นทั้งหมดในที่ดินที่ เป็นที่ตั้ง 
และเขตบริเวณประกอบกิจการของเครื่องเล่นที่ยื่นคำขอ จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ................. แผ่น  

 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของโครงสร้างของเครื่องเล่น  
จำนวน ๓ ชุด ชุดละ .......... แผ่น 

 รายการคำนวณของโครงสร้างของเครื่องเล่น จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ................. แผ่น 
โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง 

 กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็น 
ส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมมาด้วยแล้ว ดังนี้ 

 แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งที่ ตั้ งอาคารที่ ใช้ เป็นส่วนหนึ่ งของการเล่น 
เครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ ................. แผ่น  

 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของอาคารที่ ใช้ เป็นส่วนหนึ่ ง 
ของการเล่นเครื่องเล่น จำนวน ๓ ชุด ชุดละ .......... แผ่น 

 รายการคำนวณ ของอาคารที่ ใช้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของการเล่น เครื่ อ งเล่ น  
จำนวน ๑ ชุด ชุดละ ................. แผ่น โดยมีชื่อของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง 

 สำเนาคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น คู่มือการใช้ เครื่องเล่น  
คู่มือการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องเล่น และคู่มือปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ที่จัดทำเป็นภาษาไทย 

 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

 ข้ อ มู ล   โ ฉ น ด ที่ ดิ น   น .ส . ๓   น .ส . ๓  ก .  ส .ค . ๑  
 อ่ืน ๆ  .................................................... เลขที่ ....................... (ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าว 
มาด้วยก็ได้)  (กรณีท่ีเครื่องเล่นตั้งอยู่ภายนอกอาคาร) 

 



 
 
 

๓ 

 หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
(กรณีท่ีก่อสร้างเครื่องเล่นในเขตท่ีดินของผู้อ่ืนและตั้งอยู่ภายนอกอาคาร) 

 หนังสือแสดงความยินยอมให้ตั้งเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
(กรณีท่ีเครื่องเล่นตั้งอยู่ภายในอาคาร) 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จำนวน ................. ฉบับ 
 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงาน 

ไม่ใช่วิศวกร) 
 ใบมอบอำนาจ (กรณีท่ีผู้ขออนุญาตมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง) 
 เอกสารอ่ืน ๆ ………………………………………………………………..........................….... 

........................................................................................................................................................................... 
 

                                                                 (ลงชื่อ) …………………………………………………. 
               (….....…………………...............................…) 
         ผู้ขอรับใบอนุญาต 
หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 
๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
    ภายในวันที่ ……. เดือน ................................... พ.ศ. ..............  
 
๒. ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
    เป็นเงิน ................................................. บาท ( …………………………….........................………………..) 
    ใบเสร็จรับเงินเล่มที ่…..... เลขที ่................ ลงวันที่ ……. เดือน .............................. พ.ศ. ............. 
    ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่ ...............…. ลงวันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................. 
 
                                                                         (ลงชื่อ) ...……….....…………............. 
                                                                               (…………………………..……………..) 
                                                                (ตำแหน่ง) .................................………...………… 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ นค. ๑ 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
   

 
เขยีนที่ ................................................................ 

วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ............ 
 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า .........................................................................................  
อายุ ......... ปี สัญชาติ .................... อยู่บ้านเลขที ่...................... ตรอก/ซอย ...................................... 
หมู่ที ่..................... ถนน ....................................... ตำบล/แขวง .......................................................... 
อำเภอ/เขต .................................. จังหวัด .................................. โทรศัพท ์........................................ 
สถานที่ทำงาน ................................................ โทรศัพท์ ................................................................. ...... 

 เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ประเภท ...................................... สาขา .................................. แขนง ................................................. 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ..................................................... และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหป้ระกอบวิชาชีพดังกล่าว 

 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาวิชา ........................................................ .. 
มีประสบการณ์ในการทำงาน .................... ปี 

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานเพ่ือทำการ  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
ตาม  คำขออนุญาต  หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นของ ......................... 
...............................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี/มีสำนักงานตั้งอยู่เลขท่ี .................. ตรอก/ซอย ............................................................. 
ถนน ................................................ หมู่ที ่.................... ตำบล/แขวง ………………………………………….. 
อำเภอ/เขต ........................................................ จังหวัด ...................................................................... 
รหัสไปรษณีย ์........................... โทรศัพท ์...................................... โทรสาร ........................................ 
โดยมีเครื่องเล่นรวมทั้งหมด จำนวน .................. เครื่อง โดยมีแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคำนวณ ที่แนบพร้อม  คำขออนุญาต (แบบ ขค. ๑)  หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง 
และใชเ้ครื่องเล่น (แบบ ขค. ๖) ลงวันที่ ...... เดือน ..................... พ.ศ. .......... จนกว่าจะทำการแล้วเสร็จ 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

(ลงชื่อ) ........................................  ผู้ควบคุมงาน 
        (........................................ .) 
(ลงชื่อ) ........................................  ผู้ขอรับใบอนุญาต 

 (.........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................  พยาน 
         (........................................) 
(ลงชื่อ) ........................................  พยาน 
         (........................................) 



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่ในปัจจุบันมีเครื่องเล่นบางประเภท 
ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เล่น  แต่กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ยังไม่ครอบคลุมถึง   
สมควรปรับปรุงบทนิยามค าว่า  “เครื่องเล่น”  ให้ครอบคลุมถึงเครื่องเล่นประเภทดังกล่าว  ประกอบกับเพ่ือให้ 
การก่อสร้างและการใช้เครื่องเล่นและอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ของเครื่องเล่นในสวนสนุกมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น   
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การออกแบบและการควบคุมการก่อสร้าง   คุณสมบัติของวัสดุและอุปกรณ์ 
ของเครื่องเล่น  มาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย  และคุณสมบัติของพนักงานดูแลความปลอดภัย 
ประจ าเครื่องเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๙    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   เมษายน   ๒๕๖๔


