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กฎกระทรวง  
ว่าด้วยการควบคมุเครื�องเล่น  

พ.ศ. 2558 

 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ�ง แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (11) และ 
(12) มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี� 

 1 “เครื �องเล่น” หมายความว่า สิ�งที�ก่อสรา้งขึ�นสาํหรบัใหบุ้คคลใชเ้ล่นในสวนสนุกหรอืในสถานที�อื�นใดเพื�อประโยชน์ใน
ลกัษณะเดยีวกนัและมลีกัษณะอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี� 
  (1) มกีารขบัเคลื�อนด้วยกําลงัของเครื�องยนต์หรอืกําลงัไฟฟ้าที�ทําให้ผู้เล่นเครื�องเล่นเคลื�อนที�ได้โดยมี
ความเรว็สงูสดุไม่น้อยกว่า 6 กโิลเมตรต่อชั �วโมง 
  (2) มคีวามสงูจากระดบัพื�นที�ตั �งของเครื�องเล่นถงึระดบัพื�นที�สงูที�สดุที�ผูเ้ล่นเครื�องเล่นขึ�นไปเพื�อเล่นเครื�อง
เล่นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรอืมกีารเปลี�ยนระดบัของผูเ้ล่นในขณะใชง้านไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร 
  (3) มขีนาดกาํลงัของเครื�องกลไม่น้อยกว่า 1.1 กโิลวตัต ์หรอื 1.5 แรงมา้ แลว้แต่กรณี 
  (4) มคีวามลกึของระดบันํ�าที�ใชเ้ล่นไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร 
 “ก่อสรา้ง” หมายความว่า การสร้างเครื�องเล่นขึ�นใหม่ทั �งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ�นแทนของเดมิหรอืไม่ และให้
หมายความรวมถงึการตดิตั �งหรอืการดดัแปลงเครื�องเล่นที�มอียู่แลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ 
 2 “โครงสรา้งประธาน” 

 “โครงสรา้งประกอบ” 
 “เขตบริเวณประกอบกิจการ” หมายความว่า พื�นที�ที�เป็นที�ตั �งของเครื�องเล่นและอุปกรณ์ รวมทั �งบริเวณที�เป็น
สว่นประกอบในการใหบ้รกิารเครื�องเล่นแต่ละเครื�อง เช่น หอ้งเครื�อง หอ้งควบคุม หอ้งพกัรอ หรอืทางเขา้ออก 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่น 
 “ใบรบัรอง” หมายความว่า ใบรบัรองใหใ้ชเ้ครื�องเล่น 
 “วศิวกร” หมายความว่า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรเครื�องกล แล้วแต่กรณี ซึ�งเป็นผู้รบัผิดชอบงาน
ออกแบบและคาํนวณ งานควบคุมการก่อสรา้งหรอืการผลติ งานอาํนวยการใช ้หรอืงานพจิารณาตรวจสอบ และไดร้บัใบอนุญาต
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 

หมวด 1  

การก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้ายเครื�องเล่น 

 ข้อ 2 ใหเ้ครื�องเล่นเป็นอาคารควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 (2) 

 ข้อ 3 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่นตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�น โดยใหย้ื�น

คาํขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามแบบ ขค. ๑ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
 การยื�นคําขออนุญาตตามวรรคหนึ�งจะต้องยื�นคู่มอืการติดตั �งเครื�องเล่นของผู้ผลติเครื�องเล่น คู่มอืการใชเ้ครื�องเล่น 
คู่มือการตรวจสอบและบํารุงรกัษาเครื�องเล่น และคู่มือปฏบิตัิเพื�อความปลอดภยัเมื�อเกิดเหตุฉุกเฉินที�จดัทําเป็นภาษาไทย 
รวมทั �งแผนผงัเขตบรเิวณประกอบกจิการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามหลกัเกณฑแ์ละ

                                                
1 บทนิยาม “เครื�องเล่น” แกไ้ขโดย ขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
2 บทนิยาม “โครงสรา้งประธาน” และ “โครงสรา้งประกอบ” ถกูยกเลกิโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

กฎหมายอาคาร 

2 

เงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวง ฉบบัที� 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณา และออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสั �งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลให้ผู้
ขอรบัใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาที�กาํหนดไวใ้นมาตรา 25 
 ใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามแบบ อค. ๑ และใหม้อีายุไม่เกนิสองปีนบัแต่วนัที�ออกใบอนุญาต 

 ข้อ 4 ในกรณีที�การก่อสร้าง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายเครื�องเล่นจะต้องมกีารก่อสร้าง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้าย

อาคารที�ใช้เป็นส่วนหนึ�งของการเล่นเครื�องเล่น ให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตดําเนินการขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามแบบ 
ขค. ๑ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวงเกี�ยวกบั
การก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 

 ข้อ 5 การก่อสร้าง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายเครื�องเล่นต้องดําเนินการให้เป็นไปตามขั �นตอนและข้อปฏิบัติที�

กําหนดไว้ในคู่มอืการติดตั �งเครื�องเล่นของผู้ผลติเครื�องเล่น ซึ�งต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และขอ้กําหนดของหลกั
วชิาชพีวศิวกรรม 

 3 ข้อ 6 การออกแบบและควบคุมการก่อสรา้งเครื�องเล่นตอ้งเป็นไปตามที�รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารประกาศกาํหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง 

 4 ข้อ 7 วสัดุที�ใชใ้นการก่อสรา้งและที�ใชก้บัเครื�องเล่น รวมถงึวสัดุ ชิ�นส่วน อุปกรณ์ และเครื�องจกัรกลที�ใชใ้นระบบ

การทาํงานต่าง ๆ ของเครื�องเล่นตอ้งมคีุณสมบตัติามที�รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนด
ตามมาตรา 8 วรรคสอง 

 5 ข้อ 8 ผู้ควบคุมงานสําหรับการก่อสร้าง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายโครงสร้างของเครื�องเล่นต้องมีคุณสมบัติ 

ดงัต่อไปนี� 
  (1) การก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยที�เขา้ข่ายเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วศิวกร ผูค้วบคุมงานตอ้งเป็นวศิวกรตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
  (2) การก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยที�ไม่เขา้ข่ายเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ดว้ยวศิวกร ผูค้วบคุมงานตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัประกาศนียบตัรวชิาชพีชั �นสงู สาขาวชิาช่างก่อสรา้ง สาขาวชิาโยธา สาขาวชิาเทคนิค
เครื�องกล หรอืสาขาวชิาไฟฟ้า แลว้แต่กรณี และมปีระสบการณ์ในการทาํงานในสาขาดงักล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

 ข้อ 9 ให้นําหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขในการก่อสร้าง รื�อถอน และเคลื�อนย้ายอาคารตามที�กําหนดไว้ใน

กฎกระทรวง ฉบบัที� 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใชบ้งัคบัแก่การก่อสรา้ง รื�อ
ถอน และเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่นโดยอนุโลม 

 ข้อ 10 เมื�อผูร้บัใบอนุญาตไดก้่อสรา้งหรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่นแลว้เสรจ็ และประสงคจ์ะใชเ้ครื�องเล่นดงักล่าว ให้

แจง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบ ตามแบบ ขค. ๒ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว 
 การแจง้ตามวรรคหนึ�ง ผูร้บัใบอนุญาตจะตอ้งยื�นรายงานผลการพจิารณาตรวจสอบตามคู่มอืการตดิตั �งเครื�องเล่นของ
ผู้ผลติเครื�องเล่นโดยมวีศิวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ พร้อมทั �งหลกัฐานการจดัให้มกีารประกนัภยัเพื�อประกนัความรบัผดิต่อ
บุคคลภายนอก กรณีเสยีชวีติไม่ตํ�ากว่าหนึ�งแสนบาทต่อคน ค่ารกัษาพยาบาลไม่ตํ�ากว่าหนึ�งแสนบาทต่อคน รวมกนัแลว้ไม่ตํ�า
กว่าหนึ�งลา้นบาทต่อครั �ง และคุม้ครองทรพัยส์นิบุคคลภายนอกไม่ตํ�ากว่าสองแสนบาทต่อครั �ง 
 ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นทําการตรวจสอบการก่อสรา้งหรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่นใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันับแต่
วนัที�ไดร้บัแจง้และเอกสารหลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้ง 

                                                
3 ขอ้ 6 แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
4 ขอ้ 7 แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
5 ขอ้ 8 แกไ้ขโดย ขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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 ข้อ 11 ในกรณีที�เจ้าพนักงานท้องถิ�นตรวจสอบแล้วเหน็ว่าการก่อสร้าง หรือเคลื�อนย้ายเครื�องเล่นเป็นไปโดย

ถูกต้องตามที�ได้รบัอนุญาต และมีผลการพิจารณาตรวจสอบ พร้อมทั �งจดัให้มกีารประกนัภยัตามข้อ 10 วรรคสอง ให้ออก
ใบรบัรองตามที�กําหนดไวใ้นมาตรา 32 วรรคสี� ตามแบบ อค. ๒ รวมทั �งขึ�นทะเบยีนเครื�องเล่นทุกเครื�อง และแสดงหมายเลข
ทะเบยีน วนัที�ออกใบรบัรอง และวนัหมดอายุของใบรบัรองไวท้ี�เครื�องเล่นแต่ละเครื�องในตําแหน่งที�เหน็ไดช้ดัเจน โดยใชข้นาด
ตวัอกัษรที�มคีวามสงูไม่น้อยกว่า 10 มลิลเิมตร 
 ใบรบัรองใหม้อีายุหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ออกใบรบัรอง 

 ข้อ 12 ผูร้บัใบรบัรองผูใ้ดประสงคจ์ะใชเ้ครื�องเล่นหลงัจากใบรบัรองหมดอายุใหย้ื�นคําขอใบรบัรองต่อเจา้พนักงาน

ทอ้งถิ�นก่อนใบรบัรองสิ�นอายุสามสบิวนั ตามแบบ ขค. ๓ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบคาํขอดงักล่าว 
 การยื�นคาํขอใบรบัรองตามวรรคหนึ�งต้องยื�นรายงานผลการพจิารณาตรวจสอบสภาพของเครื�องเล่นว่าอยู่ในสภาพที�
ใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัโดยมวีศิวกรเป็นผูล้งนามตรวจสอบ พรอ้มทั �งจดัใหม้กีารประกนัภยัตามขอ้ 10 วรรคสอง 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นพจิารณาคําขอใบรบัรองให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนั นับแต่วนัที�ได้รบัคําขอและเอกสาร
หลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้ง 

 ข้อ 13 ผูใ้ดก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่นโดยมไิด้รบัอนุญาตหรอืมไิด้ปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี� ให้

เจา้พนกังานทอ้งถิ�นดาํเนินการตามมาตรา 40 
 ผู้ใดใช้เครื�องเล่นโดยมิได้รับใบรับรอง หรือใช้เครื�องเล่นในขณะที�ใบรับรองหมดอายุ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�น
ดาํเนินการตามมาตรา 44 
 ในกรณีที�เครื�องเล่นซึ�งก่อสรา้งหรอืเคลื�อนยา้ยโดยไดร้บัอนุญาตตามกฎกระทรวงนี� มสีภาพหรอืมกีารใชท้ี�อาจเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นดาํเนินการตามมาตรา 46 

 ข้อ 14 ในกรณีที�ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุดในสาระสาํคญั ใหผู้ร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บั

ใบรบัรองยื�นคําขอรบัใบแทนต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�น ภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที�ไดท้ราบถงึการสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด 
ตามแบบ ขค. ๔ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบคาํขอดงักล่าว 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นพจิารณาคําขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบรบัรองให้แล้วเสรจ็ภายในห้าวนันับแต่วนัที�ได้
รบัคาํขอและเอกสารหลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้ง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง ใหใ้ชแ้บบใบอนุญาตหรอืใบรบัรองโดยประทบัตราสแีดงคําว่า “ใบแทน” กํากบัไว้
ดว้ย และใหม้วีนั เดอืน ปี ที�ออกใบแทนพรอ้มทั �งลงลายมอืชื�อเจา้พนักงานทอ้งถิ�น หรอืผูซ้ึ�งไดร้บัมอบหมายจากเจา้พนักงาน
ทอ้งถิ�น 

 ข้อ 15 ผูร้บัใบอนุญาตหรอืผูร้บัใบรบัรองผูใ้ดประสงคจ์ะโอนใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง ใหย้ื�นคําขออนุญาตต่อเจ้า

พนกังานทอ้งถิ�นตามแบบ ขค. ๕ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบคาํขอดงักล่าว 
 การโอนใบรับรองตามวรรคหนึ�ง ผู้ร ับโอนใบรับรองต้องยื�นกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 10 วรรคสอง มาเพื�อ
ประกอบการพจิารณาดว้ย 
 ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นพจิารณาคําขอโอนใบอนุญาตหรอืใบรบัรองใหแ้ลว้เสรจ็ภายในหา้วนันับแต่วนัที�ไดร้บัคาํขอ
และเอกสารหลกัฐานครบถว้นและถูกตอ้ง 
 ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นอนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง ใหป้ระทบัตราสแีดงคําว่า “โอนแลว้” ระบุชื�อ
ผูร้บัโอนและใหม้วีนั เดอืน ปี ที�อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตหรอืใบรบัรองกํากบัไวใ้นใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง พรอ้มทั �งลงลายมอื
ชื�อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรอืผูซ้ึ�งไดร้บัมอบหมายจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 ข้อ 16 ผูใ้ดมคีวามประสงคจ์ะก่อสรา้งและใชเ้ครื�องเล่นที�มกีาํหนดระยะเวลาใชไ้ม่เกนิสบิหา้วนั โดยไม่ต้องปฏบิตัิ

ตามขอ้ 3 และขอ้ 10 วรรคหนึ�งและวรรคสาม ให้แจ้งเป็นหนังสอืต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามแบบ ขค. ๖ พร้อมด้วยเอกสาร
หลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว โดยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยื�นเอกสารหลกัฐาน ดงัต่อไปนี� 
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  (1) รายงานผลการพจิารณาตรวจสอบสภาพของเครื�องเล่นว่าอยู่ในสภาพที�ใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยั โดย
มผีูค้วบคุมงานสาํหรบัการก่อสรา้งตามขอ้ 8 เป็นผูล้งนามตรวจสอบ 
  (2) สาํเนาใบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกรของผูค้วบคุมงานสาํหรบัการ
ก่อสรา้งตาม (1) 
  (3) กรมธรรมป์ระกนัภยัเพื�อประกนัความรบัผดิต่อบุคคลภายนอกตามขอ้ 10 วรรคสอง 
  (4) แผนผงับรเิวณแสดงตําแหน่งที�ตั �งของเครื�องเล่นทุกเครื�อง 
  (5) วนัเริ�มตน้และวนัสิ�นสดุของวนัที�เปิดใช ้
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นออกใบรบัแจง้ตามแบบ อค. ๓ ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายในวนัที�ไดร้บัแจง้และผูแ้จง้ไดด้าํเนินการตามที�
ระบุไวใ้นวรรคหนึ�งครบถว้นแลว้ 
 ผูแ้จง้สามารถใชเ้ครื�องเล่นตามที�แจง้ไวไ้ดต้ั �งแต่วนัที�ไดใ้บรบัแจง้ 

หมวด 2  

การตรวจสอบ 

 6 ข้อ 17 ในระหว่างการเปิดใช้เครื�องเล่น ผู้ร ับใบรบัรองต้องจดัให้มีวศิวกรพิจารณาตรวจสอบและบํารุงรกัษา

โครงสรา้ง ชิ�นส่วนอุปกรณ์ เครื�องจกัรกล และระบบต่าง ๆ ของเครื�องเล่นว่าอยู่ในสภาพที�ใชง้านไดอ้ย่างปลอดภยัอย่างน้อย
เดอืนละหนึ�งครั �ง หรอืตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มอืการตดิตั �งเครื�องเล่นและคู่มอืการบาํรุงรกัษาเครื�องเล่นของผูผ้ลติเครื�องเล่นแลว้แต่
ระยะเวลาใดสั �นกว่าและบนัทกึผลการพจิารณาตรวจสอบและเกบ็ไว ้ณ ที�ตั �งของเครื�องเล่นนั �นดว้ย 
 ผู้รบัใบรบัรองต้องจดัให้มวีศิวกรพจิารณาตรวจสอบเครื�องเล่นเป็นประจําทุกปีตามที�กําหนดไว้ในคู่มอืการติดตั �ง
เครื�องเล่นของผูผ้ลติเครื�องเล่น พรอ้มทั �งจดัทาํรายงานและลงนามในผลการพจิารณาตรวจสอบ 
 ความในวรรคหนึ�งและวรรคสองมใิหใ้ชบ้งัคบัแก่เครื�องเล่นตามขอ้ 16 

หมวด 3  

ระบบความปลอดภยั 

 ข้อ 18 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่น ต้องจดัใหม้มีาตรการความปลอดภยัสาํหรบัผูใ้ชเ้ครื�อง

เล่น ดงัต่อไปนี� 
  (1) จดัให้มรีะบบความปลอดภยัของเครื�องเล่นตามที�กําหนดไว้ในคู่มอืการติดตั �งเครื�องเล่นของผู้ผลิต
เครื�องเล่น 
  (2) จดัใหม้ป้ีายหรอืขอ้ความแสดงชื�อผูค้วบคุมเครื�องเล่นตามขอ้ 23 (2) ในบรเิวณที�ผูเ้ล่นเครื�องเล่นเหน็
ไดช้ดั 
  (3) จดัให้มป้ีายบอกวธิใีช้หรอืคําแนะนําในการใช้หรอืข้อห้ามหรอืเครื�องหมายเตือนในบรเิวณที�ผู้เล่น
เครื�องเล่นเหน็ไดช้ดั 
  (4) จดัใหม้รีาวหรอืรั �วกั �นเพื�อมใิหผู้ท้ี�จะเขา้ใชเ้ครื�องเล่นหรอืบุคคลในบรเิวณนั �นไดร้บัอนัตรายในขณะที�
เครื�องเล่นกาํลงัทาํงานอยู่ 
  (5) จดัใหม้ป้ีายระบุจาํนวนคนที�สามารถใชเ้ครื�องเล่นในแต่ละครั �งในบรเิวณที�ผูเ้ล่นเครื�องเล่นเหน็ไดช้ดั 
  7 (6) จดัใหม้ป้ีายบอกทางหนีไฟ ดว้ยตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณ์ที�สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนตลอดเวลา โดย
มขีนาดความสงูของตวัอกัษรหรอืสญัลกัษณ์ไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร 
  (7) จดัให้มเีสน้ทางหนีไฟกวา้งไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมรีะบบไฟฟ้าแสงสว่างสํารองฉุกเฉินตลอด
เสน้ทางหนีไฟ 

                                                
6 ขอ้ 17 แกไ้ขโดย ขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
7 (6) (7) (8) และ (9) ของขอ้ 18 เพิ�มเตมิโดย ขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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  (8) จดัใหม้รีะบบความปลอดภยัทางไฟฟ้าในการป้องกนักระแสเกนิ การป้องกนักระแสรั �วลงดนิสําหรบั
บุคคล การต่อลงดนิ รวมถึงการเลอืกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้า และการเดนิสายไฟฟ้า ซึ�งต้องเป็นสายหุ้มฉนวนและมี
เปลอืกนอกป้องกนัความชื�นได ้และมกีารป้องกนัทางกายภาพ ทั �งนี� ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรอืการ
ไฟฟ้าสว่นภูมภิาค หรอืตามที�รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกาํหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง 
  (9) จดัให้มรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าสําหรบัเครื�องเล่นที�อยู่ภายนอกอาคารหรอืบนดาดฟ้าของ
อาคารที�มคีวามสงูจากพื�นดนิถงึสว่นที�สงูที�สุดของเครื�องเล่นตั �งแต่ 20 เมตรขึ�นไป ใหเ้ป็นไปตามที�รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง เวน้แต่เครื�องเล่นดงักล่าวตั �งอยู่ในพื�นที�ที�มรีะบบป้องกนั
อนัตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมอยู่แลว้ 

 ข้อ 19 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นตอ้งจดัใหม้รีะบบป้องกนัภยัฉุกเฉิน ดงัต่อไปนี� 

  (1) ระบบสญัญาณแจง้เหตุอตัโนมตัทิี�สามารถส่งเสยีงหรอืสญัญาณเมื�อเกดิเหตุผดิปกตเิพื�อใหผู้ค้วบคุม
ทราบ 
  (2) ระบบความปลอดภยัเมื�อเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบช่วยการทาํงานฉุกเฉิน ระบบหยุดการทาํงานของ
ระบบไฟฟ้าและเครื�องกล อุปกรณ์ยดึติดเครื�องเล่นไม่ให้หลุดหรอืกระเดน็เมื�อเครื�องเล่นเกดิอุบตัิเหตุ เครื�องมอืหรอือุปกรณ์
สาํหรบัช่วยเหลอืคนจากที�สงู 
  8 (3) ระบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าสาํรองที�แยกเป็นอสิระจากระบบอื�นและสามารถทาํงานไดใ้นกรณีที�ระบบจา่ย
พลงังานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน หรอืสําหรบัการช่วยเหลอืกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรบัเครื�องเล่นที�ขบัเคลื�อนด้วยกําลงัของ
เครื�องยนตห์รอืกาํลงัไฟฟ้า 

 ข้อ 20 เครื�องเล่นที�ขบัเคลื�อนดว้ยกาํลงัของเครื�องยนตห์รอืกาํลงัไฟฟ้า ดงัต่อไปนี� 

  (1) มคีวามเรว็ของการเคลื�อนที�ที�ทาํใหผู้เ้ล่นเครื�องเล่นเคลื�อนที�ไดเ้กนิกว่า 7 เมตรต่อวนิาท ี
  (2) มคีวามสงูจากระดบัพื�นที�ตั �งของเครื�องเล่นถงึระดบัพื�นที�สงูที�สดุที�ผูเ้ล่นเครื�องเล่นขึ�นไปเพื�อเล่นเครื�อง
เล่นเกนิกว่า 4 เมตร 
  (3) มขีนาดกาํลงัของเครื�องกลเกนิกว่า 50 แรงมา้ (37 กโิลวตัต)์ 
  (4) มสีว่นที�ตอ้งใชนํ้�าในการเล่นเครื�องเล่นโดยมคีวามลกึของระดบันํ�าเกนิกว่า 1.50 เมตร 
 ผู้รบัใบรบัรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครื�องเล่นต้องติดตั �งอุปกรณ์ตรวจสอบความเร็วและความสมดุล ที�มี
สญัญาณเตือน และมรีะบบหยุดการทํางานของเครื�องเล่นไวช้ั �วคราว หากความเรว็และความสมดุลเกนิกว่าที�คู่มอืการตดิตั �ง
เครื�องเล่นของผูผ้ลติเครื�องเล่นกาํหนดหรอืเกดิการไม่สมดุล 

 ข้อ 21 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นต้องจดัใหม้คีู่มอืการปฏบิตัเิพื�อความปลอดภยัเมื�อเกดิ

เหตุฉุกเฉินของเครื�องเล่นแต่ละเครื�องตามที�กาํหนดไวใ้นคู่มอืการตดิตั �งเครื�องเล่นของผูผ้ลติเครื�องเล่น ซึ�งประกอบดว้ยแผนการ
ซอ้มการกูภ้ยั การระงบัอคัคภียั การอพยพคน รวมทั �งต้องจดัใหม้กีารฝึกซอ้มพนักงานใหเ้หมาะสมตามสภาพเครื�องเล่นแต่ละ
ชนิดอย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง และใหท้าํรายงานผลการฝึกซอ้มเกบ็ไวเ้พื�อใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นสามารถตรวจสอบได ้

 9 ข้อ 22 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นต้องจดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอคัคภียั การอพยพ

คนเมื�อเกดิอคัคภียัและการกูภ้ยั ใหเ้หมาะสมตามลกัษณะของเครื�องเล่นนั �น โดยใหค้ํานึงถงึการอพยพคนในภาพรวมของสวน
สนุกหรอืสถานที�อื�นใดเพื�อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภยัประจําเครื�องเล่นตามขอ้ 23 (1) 
และผูค้วบคุมเครื�องเล่นตามขอ้ 23 (2) เป็นผูช้่วยเหลอืดาํเนินการดงักล่าว 
 ในกรณีที�มกีารก่อสรา้งเครื�องเล่นเพิ�มเตมิ ใหผู้ร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นดาํเนินการตามวรรค
หนึ�งดว้ย 

                                                
8 (3) ของขอ้ 19 เพิ�มเตมิโดย ขอ้ 8 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
9 ขอ้ 22 แกไ้ขโดย ขอ้ 9 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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 ระบบป้องกนัและระงบัอคัคภีัยตามวรรคหนึ�งให้เป็นไปตามที�รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารประกาศกาํหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง 

 ข้อ 23 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่น ตอ้งจดัใหม้ ี

  (1) พนกังานดแูลความปลอดภยัประจาํเครื�องเล่น 
  (2) ผูค้วบคุมเครื�องเล่น 
 พนักงานดูแลความปลอดภยัประจาํเครื�องเล่นตาม (1) และผูค้วบคุมเครื�องเล่นตาม (2) อาจเป็นบุคคลคนเดยีวกนัก็
ได ้โดยต้องมจีํานวนตามที�กําหนดไวใ้นคู่มอืการตดิตั �งเครื�องเล่น ในกรณีที�ไม่มพีนักงานดูแลความปลอดภยัประจําเครื�องเล่น
และผูค้วบคุมดงักล่าว หา้มใชเ้ครื�องเล่นนั �น 

 10 ข้อ 24 พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครื�องเล่นและผู้ควบคุมเครื�องเล่นต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังหรือสาขาช่างกลโรงงานขึ�นไป กรณีมีวุฒิการศึกษาในประเภทวิชา
อุตสาหกรรมอื�นตอ้งผ่านการฝึกอบรมฝีมอืแรงงานหรอืการฝึกอาชพีในสาขาช่างไฟฟ้ากําลงัหรอืช่างกลโรงงานจากกรมพฒันา
ฝีมอืแรงงาน 
 พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครื�องเล่นและผู้ควบคุมเครื�องเล่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความ
ปลอดภยัและการปฏบิตัตินเมื�อเกดิเหตุฉุกเฉินตามที�รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนด
ตามมาตรา 8 วรรคสอง 

 ข้อ 25 ในขณะเปิดให้บริการเครื�องเล่น ผู้ควบคุมเครื�องเล่นต้องอยู่ในบริเวณที�สามารถมองเห็นเครื�องเล่นได้

โดยรอบหรอืมรีะบบโทรทศัน์วงจรปิดเพื�อให้ผู้ควบคุมเครื�องเล่นเหน็ความเคลื�อนไหวของเครื�องเล่นได้ตลอดเวลา และต้อง
ควบคุมมใิหผู้เ้ล่นเครื�องเล่นมจีาํนวนเกนิกว่าความจุของจาํนวนคนที�เครื�องเล่นจะรบัได ้

 ข้อ 26 เขตที�ดนิที�เป็นที�ตั �งของเครื�องเล่นที�อยู่ภายนอกอาคารต้องมคีวามกว้างของทางเขา้ออกที�เชื�อมกบัถนน

สาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร และถนนสาธารณะตอ้งมคีวามกวา้งของเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร 

 ข้อ 27 เครื�องเล่นที�ตั �งอยู่ภายนอกอาคารตอ้งอยู่ห่างจากเขตที�ดนิที�เป็นที�ตั �งของเครื�องเล่นในระยะเท่ากบัความสงู

ของเครื�องเล่นนั �น 
 ในกรณีที�ตั �งอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร หา้มมสีว่นหนึ�งสว่นใดของเครื�องเล่นยื�นหรอืลํ�าออกมานอกแนวอาคาร 

 11 ข้อ 27/1 เครื�องเล่นแต่ละเครื�องตอ้งมรีะยะห่างกนัไม่น้อยกว่า 4 เมตร โดยวดัระยะจากสว่นนอกสดุของเครื�องเล่นแต่

ละเครื�องในขณะใชง้าน เวน้แต่เครื�องเล่นประเภทรถบมัป์ โกคารต์ หรอืเครื�องเล่นที�ใชเ้ล่นในลกัษณะเดยีวกนั 

หมวด 4  

ค่าธรรมเนียม 

 ข้อ 28 ใหก้าํหนดค่าธรรมเนียม ดงัต่อไปนี� 

  (1) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
  (2) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
  (3) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 10 บาท 
  (4) การต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้งใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (1) 
  (5) การตรวจแบบแปลนการก่อสรา้ง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยเครื�องเล่น ใหค้ดิค่าธรรมเนียม ดงันี� 
   (ก) เครื�องเล่นซึ�งสงูไม่เกนิสบิหา้เมตร คดิตามพื�นที�เขตบรเิวณประกอบกจิการตารางเมตรละ 2 บาท 
   (ข) เครื�องเล่นซึ�งสงูเกนิสบิหา้เมตร คดิตามพื�นที�เขตบรเิวณประกอบกจิการตารางเมตรละ 4 บาท 

                                                
10 ขอ้ 24 แกไ้ขโดย ขอ้ 10 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
11 ขอ้ 27/1 เพิ�มเตมิโดย ขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 29 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นที�ไดใ้ชเ้ครื�องเล่นอยู่ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั ใหใ้ชเ้ครื�องเล่น

ต่อไปได ้แต่ตอ้งดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงนี� และเมื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเสรจ็แลว้ใหแ้จง้ต่อเจา้
พนกังานทอ้งถิ�นตามขอ้ 10 หรอืขอ้ 16 แลว้แต่กรณี ทั �งนี� ภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�กฎกระทรวงนี�มผีลใชบ้งัคบั 

 ข้อ 30 ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นตามขอ้ 29 ไดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 26 และขอ้ 27 

 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 3 เมษายน พ.ศ. 2558 
พลเอก อนุพงษ ์เผ่าจนิดา 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �มาตรา 8 ทว ิแห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ซึ �งแกไ้ขเพิ �มเตมิโดยพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที � 3) พ.ศ. 2543 บญัญตัใิหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิ �งที �สร้างขึ�นเพื �อใชเ้ป็นเครื �องเล่นในสวนสนุกหรอื
สถานที �อื �นใดเพื �อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอาคาร และกาํหนดใหใ้นการออกกฎกระทรวงตอ้งกาํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื �อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตใหใ้ช ้การตรวจสอบ มาตรฐานการรบันํ�าหนัก ความปลอดภยั คุณสมบตัขิองวสัดุหรอื
อุปกรณ์ที �จาํเป็นเกี �ยวเนื �องกบัเครื �องเล่นดว้ย และกาํหนดแบบคาํขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอื �นใดที �จะใชใ้นการปฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวงฉบบันี� และเพื �อใหก้ารใชเ้ครื �องเล่นมคีวามปลอดภยัต่อประชาชนจงึไดก้ําหนดใหเ้ครื �องเล่นเป็นอาคารควบคุม
การใช้เพื �อให้มีการตรวจสอบความมั �นคงแขง็แรงและความปลอดภัยทุกปี รวมทั �งกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมสําหรับการ
ดาํเนินการที �เกี �ยวกบัการขออนุญาตก่อสรา้งและใชเ้ครื �องเล่น จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที � 33 ก วนัที � 24 เมษายน 2558 
 

12 (แบบ ขค. ๑ - ขค. ๖, นค. ๑, อค. ๑ - อค. ๓ ไมไ่ดนํ้ามาลงไวใ้นที �นี�) 

 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคมุเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 

 ข้อ 13 ผูร้บัใบรบัรอง เจา้ของ หรอืผูค้รอบครองเครื�องเล่นที�ไดใ้ชเ้ครื�องเล่นอยู่ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั ให้

ใชเ้ครื�องเล่นนั �นต่อไปได ้แต่ต้องดําเนินการปรบัปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น พ.ศ. 2558 
ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี� และเมื�อดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขเสรจ็แลว้ใหแ้จง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามขอ้ 10 หรอืขอ้ 
16 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น พ.ศ. 2558 แลว้แต่กรณี ภายในหนึ�งรอ้ยแปดสบิวนันบัแต่วนัที�กฎกระทรวงนี�
มผีลใชบ้งัคบั ทั �งนี� ใหไ้ดร้บัการยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 27/1 แห่งกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น พ.ศ. 2558 ซึ�ง
แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี� 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที � 29 ก วนัที � 29 เมษายน 2564 
  

                                                
12 แบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ แกไ้ขโดยขอ้ 12 แห่งกฎกระทรวงวา่ดว้ยการควบคุมเครื�องเล่น (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2564 
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บนัทึก 


