กฎกระทรวง

1

กฎกระทรวง
ว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น
พ.ศ. 2558
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึง แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมาตรา 8 (11) และ
(12) มาตรา 8 ทวิ และมาตรา 32 (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี
1 “เครืองเล่น” หมายความว่า สิงทีก่อสร้างขึนสําหรับให้บุคคลใช้เล่นในสวนสนุ กหรือในสถานทีอืนใดเพือประโยชน์ใน
ลักษณะเดียวกันและมีลกั ษณะอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(1) มีการขับเคลือนด้วยกําลังของเครืองยนต์หรือกําลังไฟฟ้ าทีทําให้ผู้เล่นเครืองเล่นเคลือนทีได้โดยมี
ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตรต่อชัวโมง
(2) มีความสูงจากระดับพืนทีตังของเครืองเล่นถึงระดับพืนทีสูงทีสุดทีผูเ้ ล่นเครืองเล่นขึนไปเพือเล่นเครือง
เล่นไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร หรือมีการเปลียนระดับของผูเ้ ล่นในขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร
(3) มีขนาดกําลังของเครืองกลไม่น้อยกว่า 1.1 กิโลวัตต์ หรือ 1.5 แรงม้า แล้วแต่กรณี
(4) มีความลึกของระดับนําทีใช้เล่นไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างเครืองเล่นขึนใหม่ทงหมดไม่
ั
ว่าจะเป็ นการสร้างขึนแทนของเดิมหรือไม่ และให้
หมายความรวมถึงการติดตังหรือการดัดแปลงเครืองเล่นทีมีอยู่แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม
2 “โครงสร้างประธาน”
“โครงสร้างประกอบ”
“เขตบริเวณประกอบกิจการ” หมายความว่ า พืนทีทีเป็ น ทีตังของเครืองเล่ น และอุ ป กรณ์ รวมทังบริเ วณทีเป็ น
ส่วนประกอบในการให้บริการเครืองเล่นแต่ละเครือง เช่น ห้องเครือง ห้องควบคุม ห้องพักรอ หรือทางเข้าออก
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่น
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองให้ใช้เครืองเล่น
“วิศวกร” หมายความว่า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้ า หรือวิศวกรเครืองกล แล้วแต่ กรณี ซึงเป็ นผู้รบั ผิดชอบงาน
ออกแบบและคํานวณ งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต งานอํานวยการใช้ หรืองานพิจารณาตรวจสอบ และได้รบั ใบอนุญาต
ให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
หมวด 1
การก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่น
ข้อ 2

ให้เครืองเล่นเป็ นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 (2)

ข้อ 3 ผูใ้ ดจะก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่นต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน โดยให้ยนื
คําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบ ขค. ๑ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
การยืนคําขออนุ ญาตตามวรรคหนึงจะต้องยืนคู่มอื การติดตังเครืองเล่นของผู้ผลิตเครืองเล่น คู่มอื การใช้เครืองเล่น
คู่มือการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครืองเล่น และคู่มือปฏิบตั ิเพือความปลอดภัยเมือเกิดเหตุฉุกเฉินทีจัดทําเป็ นภาษาไทย
รวมทังแผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามหลักเกณฑ์และ
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บทนิยาม “เครืองเล่น” แก้ไขโดย ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
บทนิยาม “โครงสร้างประธาน” และ “โครงสร้างประกอบ” ถูกยกเลิกโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564

กฎหมายอาคาร

2

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

เงือนไขทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ให้เจ้าพนักงานท้องถินตรวจพิจารณา และออกใบอนุ ญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสังไม่อนุ ญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในมาตรา 25
ใบอนุญาตให้เป็ นไปตามแบบ อค. ๑ และให้มอี ายุไม่เกินสองปี นบั แต่วนั ทีออกใบอนุญาต
ข้อ 4 ในกรณีทีการก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่นจะต้องมีการก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้าย
อาคารทีใช้เป็ นส่วนหนึงของการเล่นเครืองเล่น ให้ผู้ขอรับใบอนุ ญาตดําเนินการขออนุ ญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบ
ขค. ๑ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในกฎกระทรวงเกียวกับ
การก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร
ข้อ 5 การก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่ นต้องดํา เนิ นการให้เป็ นไปตามขันตอนและข้อปฏิบ ัติที
กําหนดไว้ในคู่มอื การติดตังเครืองเล่นของผู้ผลิตเครืองเล่น ซึงต้องเป็ นไปโดยถูกต้องตามรูป แบบ และข้อกําหนดของหลัก
วิชาชีพวิศวกรรม
ข้อ 6 การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเครืองเล่นต้องเป็ นไปตามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง
3

ข้อ 7 วัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้างและทีใช้กบั เครืองเล่น รวมถึงวัสดุ ชินส่วน อุปกรณ์ และเครืองจักรกลทีใช้ในระบบ
การทํางานต่าง ๆ ของเครืองเล่นต้องมีคุณสมบัตติ ามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนด
ตามมาตรา 8 วรรคสอง
4

5

ข้อ 8

ผู้ค วบคุ ม งานสํา หรับ การก่ อ สร้า ง รือถอน หรือ เคลือนย้า ยโครงสร้า งของเครืองเล่ น ต้อ งมีคุ ณ สมบัติ

ดังต่อไปนี
(1) การก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายทีเข้าข่ายเป็ นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร ผูค้ วบคุมงานต้องเป็ นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(2) การก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายทีไม่เข้าข่ายเป็ นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร ผูค้ วบคุมงานต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิค
เครืองกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ า แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์ในการทํางานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ 9 ให้นําหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการก่อสร้าง รือถอน และเคลือนย้ายอาคารตามทีกําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ฉบับที 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช้บงั คับแก่การก่อสร้าง รือ
ถอน และเคลือนย้ายเครืองเล่นโดยอนุโลม
ข้อ 10 เมือผูร้ บั ใบอนุ ญาตได้ก่อสร้างหรือเคลือนย้ายเครืองเล่นแล้วเสร็จ และประสงค์จะใช้เครืองเล่นดังกล่าว ให้
แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบ ตามแบบ ขค. ๒ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว
การแจ้งตามวรรคหนึง ผูร้ บั ใบอนุญาตจะต้องยืนรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบตามคู่มอื การติดตังเครืองเล่นของ
ผู้ผลิตเครืองเล่นโดยมีวศิ วกรเป็ นผู้ลงนามตรวจสอบ พร้อมทังหลักฐานการจัดให้มกี ารประกันภัยเพือประกันความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก กรณีเสียชีวติ ไม่ตํากว่าหนึงแสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ตํากว่าหนึงแสนบาทต่อคน รวมกันแล้วไม่ตํา
กว่าหนึงล้านบาทต่อครัง และคุม้ ครองทรัพย์สนิ บุคคลภายนอกไม่ตํากว่าสองแสนบาทต่อครัง
ให้เจ้าพนักงานท้องถินทําการตรวจสอบการก่อสร้างหรือเคลือนย้ายเครืองเล่นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันทีได้รบั แจ้งและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง

3

ข้อ 6 แก้ไขโดย ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 7 แก้ไขโดย ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
5 ข้อ 8 แก้ไขโดย ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
4

กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง

3

ข้อ 11 ในกรณีทีเจ้าพนักงานท้องถินตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง หรือเคลือนย้ายเครืองเล่นเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามทีได้รบั อนุ ญาต และมีผลการพิจารณาตรวจสอบ พร้อมทังจัดให้มกี ารประกันภัยตามข้อ 10 วรรคสอง ให้ออก
ใบรับรองตามทีกําหนดไว้ในมาตรา 32 วรรคสี ตามแบบ อค. ๒ รวมทังขึนทะเบียนเครืองเล่นทุกเครือง และแสดงหมายเลข
ทะเบียน วันทีออกใบรับรอง และวันหมดอายุของใบรับรองไว้ทเครื
ี องเล่นแต่ละเครืองในตําแหน่ งทีเห็นได้ชดั เจน โดยใช้ขนาด
ตัวอักษรทีมีความสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร
ใบรับรองให้มอี ายุหนึงปี นบั แต่วนั ทีออกใบรับรอง
ข้อ 12 ผูร้ บั ใบรับรองผูใ้ ดประสงค์จะใช้เครืองเล่นหลังจากใบรับรองหมดอายุให้ยนคํ
ื าขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถินก่อนใบรับรองสินอายุสามสิบวัน ตามแบบ ขค. ๓ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว
การยืนคําขอใบรับรองตามวรรคหนึงต้องยืนรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเครืองเล่นว่าอยู่ในสภาพที
ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยมีวศิ วกรเป็ นผูล้ งนามตรวจสอบ พร้อมทังจัดให้มกี ารประกันภัยตามข้อ 10 วรรคสอง
ให้เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาคําขอใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ทีได้รบั คําขอและเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ข้อ 13 ผูใ้ ดก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่นโดยมิได้รบั อนุ ญาตหรือมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี ให้
เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการตามมาตรา 40
ผู้ใ ดใช้เ ครืองเล่ น โดยมิไ ด้ร ับใบรับ รอง หรือ ใช้เ ครืองเล่ น ในขณะทีใบรับ รองหมดอายุ ให้เ จ้า พนัก งานท้องถิน
ดําเนินการตามมาตรา 44
ในกรณีทเครื
ี องเล่นซึงก่อสร้างหรือเคลือนย้ายโดยได้รบั อนุ ญาตตามกฎกระทรวงนี มีสภาพหรือมีการใช้ทอาจเป็
ี
น
ภยัน ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชีวิต ร่ า งกาย หรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ อาจไม่ ป ลอดภัย จากอัค คีภัย หรือ ก่ อ ให้เ กิด เหตุ รํ า คาญ หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมให้เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการตามมาตรา 46
ข้อ 14 ในกรณีทใบอนุ
ี
ญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผรู้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั
ใบรับรองยืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ตามแบบ ขค. ๔ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วนั ทีได้
รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง ให้ใช้แบบใบอนุ ญาตหรือใบรับรองโดยประทับตราสีแดงคําว่า “ใบแทน” กํากับไว้
ด้วย และให้มวี นั เดือน ปี ทีออกใบแทนพร้อมทังลงลายมือชือเจ้าพนักงานท้องถิน หรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน
ข้อ 15 ผูร้ บั ใบอนุ ญาตหรือผูร้ บั ใบรับรองผูใ้ ดประสงค์จะโอนใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง ให้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถินตามแบบ ขค. ๕ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว
การโอนใบรับ รองตามวรรคหนึ ง ผู้ร ับ โอนใบรับ รองต้องยืนกรมธรรม์ป ระกัน ภัยตามข้อ 10 วรรคสอง มาเพือ
ประกอบการพิจารณาด้วย
ให้เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาคําขอโอนใบอนุ ญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั คําขอ
และเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีทเจ้
ี าพนักงานท้องถินอนุ ญาตให้โอนใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง ให้ประทับตราสีแดงคําว่า “โอนแล้ว” ระบุชอื
ผูร้ บั โอนและให้มวี นั เดือน ปี ทีอนุ ญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองกํากับไว้ในใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง พร้อมทังลงลายมือ
ชือเจ้าพนักงานท้องถินหรือผูซ้ งได้
ึ รบั มอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิน
ข้อ 16 ผูใ้ ดมีความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครืองเล่นทีมีกาํ หนดระยะเวลาใช้ไม่เกินสิบห้าวัน โดยไม่ต้องปฏิบตั ิ
ตามข้อ 3 และข้อ 10 วรรคหนึงและวรรคสาม ให้แจ้งเป็ นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบ ขค. ๖ พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยต้องแจ้งข้อมูลและยืนเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี
กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

(1) รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเครืองเล่นว่าอยู่ในสภาพทีใช้งานได้อย่างปลอดภัย โดย
มีผคู้ วบคุมงานสําหรับการก่อสร้างตามข้อ 8 เป็ นผูล้ งนามตรวจสอบ
(2) สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของผูค้ วบคุมงานสําหรับการ
ก่อสร้างตาม (1)
(3) กรมธรรม์ประกันภัยเพือประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามข้อ 10 วรรคสอง
(4) แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งทีตังของเครืองเล่นทุกเครือง
(5) วันเริมต้นและวันสินสุดของวันทีเปิ ดใช้
ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรับแจ้งตามแบบ อค. ๓ ให้แก่ผแู้ จ้งภายในวันทีได้รบั แจ้งและผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการตามที
ระบุไว้ในวรรคหนึงครบถ้วนแล้ว
ผูแ้ จ้งสามารถใช้เครืองเล่นตามทีแจ้งไว้ได้ตงแต่
ั วนั ทีได้ใบรับแจ้ง
หมวด 2
การตรวจสอบ
ข้อ 17 ในระหว่า งการเปิ ด ใช้เ ครืองเล่ น ผู้ร ับ ใบรับ รองต้องจัดให้มีวศิ วกรพิจารณาตรวจสอบและบํา รุงรักษา
โครงสร้าง ชินส่วนอุปกรณ์ เครืองจักรกล และระบบต่าง ๆ ของเครืองเล่นว่าอยู่ในสภาพทีใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้ อย
เดือนละหนึงครัง หรือตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตังเครืองเล่นและคู่มอื การบํารุงรักษาเครืองเล่นของผูผ้ ลิตเครืองเล่นแล้วแต่
ระยะเวลาใดสันกว่าและบันทึกผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้ ณ ทีตังของเครืองเล่นนันด้วย
ผู้รบั ใบรับรองต้องจัดให้มวี ศิ วกรพิจารณาตรวจสอบเครืองเล่นเป็ นประจําทุกปี ตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตัง
เครืองเล่นของผูผ้ ลิตเครืองเล่น พร้อมทังจัดทํารายงานและลงนามในผลการพิจารณาตรวจสอบ
ความในวรรคหนึงและวรรคสองมิให้ใช้บงั คับแก่เครืองเล่นตามข้อ 16
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หมวด 3
ระบบความปลอดภัย
ข้อ 18 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่น ต้องจัดให้มมี าตรการความปลอดภัยสําหรับผูใ้ ช้เครือง
เล่น ดังต่อไปนี
(1) จัดให้มรี ะบบความปลอดภัยของเครืองเล่นตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตังเครืองเล่นของผู้ผ ลิต
เครืองเล่น
(2) จัดให้มปี ้ ายหรือข้อความแสดงชือผูค้ วบคุมเครืองเล่นตามข้อ 23 (2) ในบริเวณทีผูเ้ ล่นเครืองเล่นเห็น
ได้ชดั
(3) จัดให้มปี ้ ายบอกวิธใี ช้หรือคําแนะนํ าในการใช้หรือข้อห้ามหรือเครืองหมายเตือนในบริเวณทีผู้เ ล่น
เครืองเล่นเห็นได้ชดั
(4) จัดให้มรี าวหรือรัวกันเพือมิให้ผทู้ จะเข้
ี าใช้เครืองเล่นหรือบุคคลในบริเวณนันได้รบั อันตรายในขณะที
เครืองเล่นกําลังทํางานอยู่
(5) จัดให้มปี ้ ายระบุจาํ นวนคนทีสามารถใช้เครืองเล่นในแต่ละครังในบริเวณทีผูเ้ ล่นเครืองเล่นเห็นได้ชดั
7 (6) จัดให้มป
ี ้ ายบอกทางหนีไฟ ด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ทสามารถมองเห็
ี
นได้ชดั เจนตลอดเวลา โดย
มีขนาดความสูงของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร
(7) จัดให้มเี ส้นทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีระบบไฟฟ้ าแสงสว่างสํารองฉุ กเฉินตลอด
เส้นทางหนีไฟ
6
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ข้อ 17 แก้ไขโดย ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
(6) (7) (8) และ (9) ของข้อ 18 เพิมเติมโดย ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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(8) จัดให้มรี ะบบความปลอดภัยทางไฟฟ้ าในการป้ องกันกระแสเกิน การป้ องกันกระแสรัวลงดินสําหรับ
บุคคล การต่อลงดิน รวมถึงการเลือกชนิดและขนาดของสายไฟฟ้ า และการเดินสายไฟฟ้ า ซึงต้องเป็ นสายหุ้มฉนวนและมี
เปลือกนอกป้ องกันความชืนได้ และมีการป้ องกันทางกายภาพ ทังนี ให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค หรือตามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง
(9) จัดให้มรี ะบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าสําหรับเครืองเล่นทีอยู่ภายนอกอาคารหรือบนดาดฟ้ าของ
อาคารทีมีความสูงจากพืนดินถึงส่วนทีสูงทีสุดของเครืองเล่นตังแต่ 20 เมตรขึนไป ให้เป็ นไปตามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง เว้นแต่เครืองเล่นดังกล่าวตังอยู่ในพืนทีทีมีระบบป้ องกัน
อันตรายจากฟ้ าผ่าครอบคลุมอยู่แล้ว
ข้อ 19 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นต้องจัดให้มรี ะบบป้ องกันภัยฉุกเฉิน ดังต่อไปนี
(1) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอตั โนมัตทิ สามารถส่
ี
งเสียงหรือสัญญาณเมือเกิดเหตุผดิ ปกติเพือให้ผคู้ วบคุม
ทราบ
(2) ระบบความปลอดภัยเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ระบบช่วยการทํางานฉุกเฉิน ระบบหยุดการทํางานของ
ระบบไฟฟ้ าและเครืองกล อุปกรณ์ยดึ ติดเครืองเล่นไม่ให้หลุดหรือกระเด็นเมือเครืองเล่นเกิดอุบตั ิเหตุ เครืองมือหรืออุปกรณ์
สําหรับช่วยเหลือคนจากทีสูง
8 (3) ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสํารองทีแยกเป็ นอิสระจากระบบอืนและสามารถทํางานได้ในกรณีทระบบจ่
ี
าย
พลังงานไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน หรือสําหรับการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสําหรับเครืองเล่นทีขับเคลือนด้วยกําลังของ
เครืองยนต์หรือกําลังไฟฟ้ า
ข้อ 20 เครืองเล่นทีขับเคลือนด้วยกําลังของเครืองยนต์หรือกําลังไฟฟ้ า ดังต่อไปนี
(1) มีความเร็วของการเคลือนทีทีทําให้ผเู้ ล่นเครืองเล่นเคลือนทีได้เกินกว่า 7 เมตรต่อวินาที
(2) มีความสูงจากระดับพืนทีตังของเครืองเล่นถึงระดับพืนทีสูงทีสุดทีผูเ้ ล่นเครืองเล่นขึนไปเพือเล่นเครือง
เล่นเกินกว่า 4 เมตร
(3) มีขนาดกําลังของเครืองกลเกินกว่า 50 แรงม้า (37 กิโลวัตต์)
(4) มีสว่ นทีต้องใช้นําในการเล่นเครืองเล่นโดยมีความลึกของระดับนําเกินกว่า 1.50 เมตร
ผู้รบั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเครืองเล่ นต้องติดตังอุป กรณ์ ต รวจสอบความเร็วและความสมดุ ล ทีมี
สัญญาณเตือน และมีระบบหยุดการทํางานของเครืองเล่นไว้ชวคราว
ั
หากความเร็วและความสมดุลเกินกว่าทีคู่มอื การติดตัง
เครืองเล่นของผูผ้ ลิตเครืองเล่นกําหนดหรือเกิดการไม่สมดุล
ข้อ 21 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นต้องจัดให้มคี ่มู อื การปฏิบตั เิ พือความปลอดภัยเมือเกิด
เหตุฉุกเฉินของเครืองเล่นแต่ละเครืองตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตังเครืองเล่นของผูผ้ ลิตเครืองเล่น ซึงประกอบด้วยแผนการ
ซ้อมการกูภ้ ยั การระงับอัคคีภยั การอพยพคน รวมทังต้องจัดให้มกี ารฝึ กซ้อมพนักงานให้เหมาะสมตามสภาพเครืองเล่นแต่ละ
ชนิดอย่างน้อยปี ละหนึงครัง และให้ทาํ รายงานผลการฝึกซ้อมเก็บไว้เพือให้เจ้าพนักงานท้องถินสามารถตรวจสอบได้
ข้อ 22 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นต้องจัดให้มรี ะบบป้ องกันและระงับอัคคีภยั การอพยพ
คนเมือเกิดอัคคีภยั และการกูภ้ ยั ให้เหมาะสมตามลักษณะของเครืองเล่นนัน โดยให้คํานึงถึงการอพยพคนในภาพรวมของสวน
สนุ กหรือสถานทีอืนใดเพือประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครืองเล่นตามข้อ 23 (1)
และผูค้ วบคุมเครืองเล่นตามข้อ 23 (2) เป็ นผูช้ ่วยเหลือดําเนินการดังกล่าว
ในกรณีทมีี การก่อสร้างเครืองเล่นเพิมเติม ให้ผรู้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นดําเนินการตามวรรค
หนึงด้วย
9

8
9

(3) ของข้อ 19 เพิมเติมโดย ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 22 แก้ไขโดย ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

ระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัยตามวรรคหนึงให้เป็ นไปตามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุม
อาคารประกาศกําหนดตามมาตรา 8 วรรคสอง
ข้อ 23 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่น ต้องจัดให้มี
(1) พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครืองเล่น
(2) ผูค้ วบคุมเครืองเล่น
พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครืองเล่นตาม (1) และผูค้ วบคุมเครืองเล่นตาม (2) อาจเป็ นบุคคลคนเดียวกันก็
ได้ โดยต้องมีจํานวนตามทีกําหนดไว้ในคู่มอื การติดตังเครืองเล่น ในกรณีทไม่
ี มพี นักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครืองเล่น
และผูค้ วบคุมดังกล่าว ห้ามใช้เครืองเล่นนัน
10 ข้อ 24

พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเครืองเล่นและผู้ควบคุมเครืองเล่นต้องเป็ นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับ
ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพ สาขาวิช าช่ า งไฟฟ้ า กํ า ลัง หรือ สาขาช่ า งกลโรงงานขึนไป กรณี มีวุ ฒิก ารศึก ษาในประเภทวิช า
อุตสาหกรรมอืนต้องผ่านการฝึ กอบรมฝีมอื แรงงานหรือการฝึ กอาชีพในสาขาช่างไฟฟ้ ากําลังหรือช่างกลโรงงานจากกรมพัฒนา
ฝีมอื แรงงาน
พนัก งานดูแ ลความปลอดภัย ประจํา เครืองเล่ น และผู้ค วบคุ มเครืองเล่ น ต้อ งผ่า นการอบรมหลัก สูต รด้า นความ
ปลอดภัยและการปฏิบตั ติ นเมือเกิดเหตุฉุกเฉินตามทีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนด
ตามมาตรา 8 วรรคสอง
ข้อ 25 ในขณะเปิ ดให้บริการเครืองเล่น ผู้ควบคุมเครืองเล่นต้องอยู่ในบริเวณทีสามารถมองเห็นเครืองเล่นได้
โดยรอบหรือมีระบบโทรทัศน์วงจรปิ ดเพือให้ผู้ควบคุมเครืองเล่นเห็นความเคลือนไหวของเครืองเล่นได้ตลอดเวลา และต้อง
ควบคุมมิให้ผเู้ ล่นเครืองเล่นมีจาํ นวนเกินกว่าความจุของจํานวนคนทีเครืองเล่นจะรับได้
ข้อ 26 เขตทีดินทีเป็ นทีตังของเครืองเล่นทีอยู่ภายนอกอาคารต้องมีความกว้างของทางเข้าออกทีเชือมกับถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า 6 เมตร และถนนสาธารณะต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า 8 เมตร
ข้อ 27 เครืองเล่นทีตังอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ห่างจากเขตทีดินทีเป็ นทีตังของเครืองเล่นในระยะเท่ากับความสูง
ของเครืองเล่นนัน
ในกรณีทตัี งอยู่บนดาดฟ้ าของอาคาร ห้ามมีสว่ นหนึงส่วนใดของเครืองเล่นยืนหรือลําออกมานอกแนวอาคาร
11 ข้อ 27/1 เครืองเล่นแต่ละเครืองต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า

4 เมตร โดยวัดระยะจากส่วนนอกสุดของเครืองเล่นแต่
ละเครืองในขณะใช้งาน เว้นแต่เครืองเล่นประเภทรถบัมป์ โกคาร์ต หรือเครืองเล่นทีใช้เล่นในลักษณะเดียวกัน
หมวด 4
ค่าธรรมเนี ยม
ข้อ 28 ให้กาํ หนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
200
บาท
(2) ใบรับรอง
ฉบับละ
100
บาท
(3) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
10
บาท
(4) การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้เป็ นไปตามอัตราใน (1)
(5) การตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง รือถอน หรือเคลือนย้ายเครืองเล่น ให้คดิ ค่าธรรมเนียม ดังนี
(ก) เครืองเล่นซึงสูงไม่เกินสิบห้าเมตร คิดตามพืนทีเขตบริเวณประกอบกิจการตารางเมตรละ 2 บาท
(ข) เครืองเล่นซึงสูงเกินสิบห้าเมตร คิดตามพืนทีเขตบริเวณประกอบกิจการตารางเมตรละ 4 บาท
10
11

ข้อ 24 แก้ไขโดย ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 27/1 เพิมเติมโดย ข้อ 11 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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7

บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นทีได้ใช้เครืองเล่นอยู่ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ ให้ใช้เครืองเล่น
ต่อไปได้ แต่ตอ้ งดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงนี และเมือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถินตามข้อ 10 หรือข้อ 16 แล้วแต่กรณี ทังนี ภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีกฎกระทรวงนีมีผลใช้บงั คับ
ข้อ 30 ให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นตามข้อ 29 ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 26 และข้อ 27
ให้ไว้ ณ วันที 3 เมษายน พ.ศ. 2558
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 บัญญัตใิ ห้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นเครืองเล่นในสวนสนุ กหรือ
สถานทีอืนใดเพือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็ นอาคาร และกําหนดให้ในการออกกฎกระทรวงต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือนไขในการก่อสร้าง การอนุ ญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับนําหนัก ความปลอดภัย คุณสมบัตขิ องวัสดุหรือ
อุปกรณ์ทจํี าเป็ นเกียวเนืองกับเครืองเล่นด้วย และกําหนดแบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบอืนใดทีจะใช้ในการปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงฉบับนี และเพือให้การใช้เครืองเล่นมีความปลอดภัยต่อประชาชนจึงได้กําหนดให้เครืองเล่นเป็ นอาคารควบคุม
การใช้เพือให้มีการตรวจสอบความมันคงแข็งแรงและความปลอดภัยทุกปี รวมทังกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับ การ
ดําเนินการทีเกียวกับการขออนุญาตก่อสร้างและใช้เครืองเล่น จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที 33 ก วันที 24 เมษายน 2558
12 (แบบ ขค. ๑ - ขค. ๖, นค. ๑, อค. ๑ - อค. ๓ ไม่ได้นํามาลงไว้ในทีนี)

กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
ข้อ 13 ผูร้ บั ใบรับรอง เจ้าของ หรือผูค้ รอบครองเครืองเล่นทีได้ใช้เครืองเล่นอยู่ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ ให้
ใช้เครืองเล่นนันต่อไปได้ แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น พ.ศ. 2558
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนี และเมือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามข้อ 10 หรือข้อ
16 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น พ.ศ. 2558 แล้วแต่กรณี ภายในหนึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วนั ทีกฎกระทรวงนี
มีผลใช้บงั คับ ทังนี ให้ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 27/1 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น พ.ศ. 2558 ซึง
แก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที 29 ก วันที 29 เมษายน 2564

12

แบบ ขค. ๑ และแบบ นค. ๑ แก้ไขโดยข้อ 12 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครืองเล่น (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564
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