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กฎกระทรวง 
ว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ .ศ .   ๒๕๒๒  และมาตรา  ๘  (๑๑ )  และ  (๑๒ )  มาตรา  ๘  ทวิ  และมาตรา  ๓๒  (๒ )   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“เคร่ืองเล่น”  หมายความว่า  สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสําหรับให้บุคคลใช้เล่นในสวนสนุกหรือในสถานที่

อื่นใดในลักษณะเดียวกัน  โดยมีส่วนประกอบของโครงสร้างประธานและโครงสร้างประกอบและมี
ลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีการเคลื่อนที่ที่ทําให้ผู้เล่นเคร่ืองเล่นเคลื่อนที่ได้โดยมีความเร็วไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร 
ต่อวินาที   

(๒) มีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเคร่ืองเล่นถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไป
เพื่อเล่นเคร่ืองเล่นไม่น้อยกว่า  ๒.๕๐  เมตร 

(๓) มีขนาดกําลังของเคร่ืองกลไม่น้อยกว่า  ๑๕  แรงม้า  (๑๑  กิโลวัตต์) 
(๔) มีส่วนที่ต้องใช้น้ําในการเล่นเคร่ืองเล่นโดยมีความลึกของระดับน้ําไม่น้อยกว่า  ๐.๘๐  เมตร   
“ก่อสร้าง”  หมายความว่า  การสร้างเครื่องเล่นขึ้นใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน

ของเดิมหรือไม่  และให้หมายความรวมถึงการติดตั้งหรือการดัดแปลงเคร่ืองเล่นที่มีอยู่แล้วให้ผิดไปจากเดิม   
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“โครงสร้างประธาน”  หมายความว่า  โครงสร้างที่ต้องมีการออกแบบและคํานวณ  เพื่อใช้
รองรับหรือติดตั้งเคร่ืองเล่น  เช่น  พื้น  คาน  เสา  ตอม่อ  ฐานราก  หรือเสาเข็ม   

“โครงสร้างประกอบ”  หมายความว่า  โครงสร้างส่วนที่จะใช้ประกอบและติดตั้งให้เข้ากับ
โครงสร้างประธาน  โดยเม่ือประกอบและติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถรองรับเคร่ืองเล่นให้มี 
ความม่ันคงแข็งแรงตามที่ได้ออกแบบคํานวณไว้จากโรงงานผู้ผลิตเครื่องเล่น 

“เขตบริเวณประกอบกิจการ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของเครื่องเล่นและอุปกรณ์  
รวมทั้งบริเวณที่เป็นส่วนประกอบในการให้บริการเคร่ืองเล่นแต่ละเคร่ือง  เช่น  ห้องเครื่อง  ห้องควบคุม  
ห้องพักรอ  หรือทางเข้าออก 

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่น   
“ใบรับรอง”  หมายความว่า  ใบรับรองให้ใช้เคร่ืองเล่น 
“วิศวกร”  หมายความว่า  วิศวกรโยธา  วิศวกรไฟฟ้า  หรือวิศวกรเครื่องกล  แล้วแต่กรณี   

ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ  งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต  งานอํานวยการใช้  
หรืองานพิจารณาตรวจสอบ  และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร 

หมวด  ๑ 
การก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่น 

 
 

ข้อ ๒ ให้เคร่ืองเล่นเป็นอาคารควบคุมการใช้ตามมาตรา  ๓๒  (๒)   
ข้อ ๓ ผู้ใดจะก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยให้ยื่นคําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  ขค.  ๑  พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไวใ้นแบบดังกล่าว 

การย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งจะต้องย่ืนคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น  
คู่มือการใช้เคร่ืองเล่น  คู่มือการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องเล่น  และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินที่จัดทําเป็นภาษาไทย  รวมท้ังแผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการ  แบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  
ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา  และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๒๕ 

ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ  อค.  ๑  และให้มีอายุไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นจะต้องมีการก่อสร้าง   

ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารท่ีใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเล่นเครื่องเล่น  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการ
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  ขค.  ๑  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามท่ีระบุไว้ใน 
แบบดังกล่าว  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงเก่ียวกับการก่อสร้าง  ร้ือถอน   
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

ข้อ ๕ การก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นต้องดําเนินการให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น  ซึ่งต้องเป็นไปโดย
ถูกต้องตามรูป  แบบ  และข้อกําหนดของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๖ การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโครงสร้างประธานและโครงสร้างประกอบ 
ของเครื่องเล่น  ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการรับน้ําหนัก  เช่น  ความจุจํานวนคน  ความเร็ว
ที่ออกแบบ  น้ําหนักบรรทุกจร  และดําเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอนและข้อปฏิบัติอื่นที่กําหนดไว้ในคู่มือ
การติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่น  ซึ่งต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามรูป  แบบ  และข้อกําหนด 
ของหลักวิชาชีพวิศวกรรม 

ข้อ ๗ วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างเคร่ืองเล่นต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างประธานและโครงสร้างประกอบที่เก่ียวกับการรับน้ําหนัก  

ความต้านทาน  ความคงทน  หรือความปลอดภัย  ต้องเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการออกแบบเคร่ืองเล่น  
หากคู่มือดังกล่าวมิได้กําหนดต้องมีลักษณะตามที่กําหนดในแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณของวิศวกร  หรือตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น 

 โครงสร้างประธานและโครงสร้างประกอบตามวรรคหน่ึงต้องทําด้วยวัสดุที่มีการป้องกันการติดไฟ 
(๒) วัสดุ  ชิ้นส่วน  อุปกรณ์  และเครื่องจักรกลที่ใช้ในระบบการทํางานต่าง ๆ  ของเครื่องเล่น

ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมหรือตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น   
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ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสําหรับการก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายโครงสร้างประธาน 
และโครงสร้างประกอบของเคร่ืองเล่นต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(๒) การก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  
แผนกวิชาช่างโยธา  แผนกวิชาช่างกล  หรือแผนกวิชาช่างไฟฟ้า  แล้วแต่กรณี  และมีประสบการณ์ 
ในการทํางานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี 

ข้อ ๙ ให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการก่อสร้าง  ร้ือถอน  และเคลื่อนย้ายอาคาร  
ตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาใช้บังคับแก่การก่อสร้าง  ร้ือถอน  และเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐ เม่ือผู้รับใบอนุญาตได้ก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นแล้วเสร็จ  และประสงค์จะใช้
เคร่ืองเล่นดังกล่าว  ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ตามแบบ  ขค.  ๒  พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว 

การแจ้งตามวรรคหน่ึง  ผู้รับใบอนุญาตจะต้องย่ืนรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบตามคู่มือ
การติดตั้งเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่นโดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ  พร้อมทั้งหลักฐานการจัดให้
มีการประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  กรณีเสียชีวิตไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน  
ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน  รวมกันแล้วไม่ต่ํากว่าหนึ่งล้านบาทต่อคร้ัง  และคุ้มครอง
ทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่ต่ํากว่าสองแสนบาทต่อคร้ัง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทําการตรวจสอบการก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง  หรือเคล่ือนย้าย
เคร่ืองเล่นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต  และมีผลการพิจารณาตรวจสอบ  พร้อมทั้งจัดให้มี 
การประกันภัยตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  ให้ออกใบรับรองตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา  ๓๒  วรรคสี่  ตามแบบ  
อค.  ๒  รวมทั้งขึ้นทะเบียนเคร่ืองเล่นทุกเคร่ือง  และแสดงหมายเลขทะเบียน  วันที่ออกใบรับรอง   
และวันหมดอายุของใบรับรองไว้ที่เคร่ืองเล่นแต่ละเคร่ืองในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน  โดยใช้ขนาด
ตัวอักษรที่มีความสูงไม่น้อยกว่า  ๑๐  มิลลิเมตร 
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ใบรับรองให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบรับรอง 
ข้อ ๑๒ ผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะใช้เคร่ืองเล่นหลังจากใบรับรองหมดอายุให้ย่ืนคําขอ

ใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบรับรองสิ้นอายุสามสิบวัน  ตามแบบ  ขค.  ๓  พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว 

การย่ืนคําขอใบรับรองตามวรรคหน่ึงต้องย่ืนรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเครื่องเล่น
ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ  พร้อมทั้งจัดให้มีการประกันภัย
ตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่ 
ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 

ข้อ ๑๓ ผู้ใดก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นโดยมิได้รับอนุญาตหรือมิได้ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามมาตรา  ๔๐ 

ผู้ใดใช้เคร่ืองเล่นโดยมิได้ รับใบรับรอง  หรือใช้เคร่ืองเล่นในขณะท่ีใบรับรองหมดอายุ   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามมาตรา  ๔๔ 

ในกรณีที่เคร่ืองเล่นซึ่งก่อสร้างหรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  มีสภาพ 
หรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย  
หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญ  หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา  ๔๖   

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ   
ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองย่ืนคําขอรับใบแทนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุด  ตามแบบ  ขค.  ๔  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน
ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอดังกล่าว 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 
ห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือใบรับรองโดยประทับตราสีแดงคําว่า  
“ใบแทน”  กํากับไว้ด้วย  และให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่ออกใบแทนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ข้อ ๑๕ ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ย่ืน
คําขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ  ขค.  ๕  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ
คําขอดังกล่าว 

การโอนใบรับรองตามวรรคหน่ึง  ผู้รับโอนใบรับรองต้องย่ืนกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง  
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย   

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคําขอโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ให้ประทับตราสีแดงคําว่า  
“โอนแล้ว”  ระบุชื่อผู้รับโอนและให้มีวัน  เดือน  ปี  ที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองกํากับไว้ใน
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง  พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๑๖ ผู้ใดมีความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เคร่ืองเล่นที่มีกําหนดระยะเวลาใช้ไม่เกินสิบห้าวัน  
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อ  ๓  และข้อ  ๑๐  วรรคหน่ึงและวรรคสาม  ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบ  ขค.  ๖  พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว  โดยต้องแจ้งข้อมูลและ 
ย่ืนเอกสารหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเครื่องเล่นว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
โดยมีผู้ควบคุมงานสําหรับการก่อสร้างตามข้อ  ๘  เป็นผู้ลงนามตรวจสอบ 

(๒) สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของผู้ควบคุมงาน
สําหรับการก่อสร้างตาม  (๑)   

(๓) กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามข้อ  ๑๐  วรรคสอง 
(๔) แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งที่ตั้งของเคร่ืองเล่นทุกเคร่ือง 
(๕) วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดของวันที่เปิดใช้ 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบ  อค.  ๓  ให้แก่ผู้แจ้งภายในวันที่ได้รับแจ้ง   

และผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหน่ึงครบถ้วนแล้ว 
ผู้แจ้งสามารถใช้เคร่ืองเล่นตามที่แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้ใบรับแจ้ง 
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หมวด  ๒ 
การตรวจสอบ 

 
 

ข้อ ๑๗ ในระหว่างการเปิดใช้เคร่ืองเล่น  ผู้รับใบรับรองต้องจัดให้มีวิศวกรพิจารณาตรวจสอบ
และบํารุงรักษาโครงสร้างประธาน  โครงสร้างประกอบ  ชิ้นส่วนอุปกรณ์  เคร่ืองจักรกล  และระบบต่าง ๆ  
ของเครื่องเล่นว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคร้ัง  หรือตามที่กําหนดไว้ใน
คู่มือการติดตั้งเครื่องเล่นและคู่มือการบํารุงรักษาเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่นแล้วแต่ระยะเวลาใดสั้นกว่า  
และบันทึกผลการพิจารณาตรวจสอบและเก็บไว้  ณ  ที่ตั้งของเคร่ืองเล่นนั้นด้วย   

ผู้รับใบรับรองต้องจัดให้มีวิศวกรพิจารณาตรวจสอบเคร่ืองเล่นเป็นประจําทุกปีตามที่กําหนดไว้ใน
คู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น  พร้อมทั้งจัดทํารายงานและลงนามในผลการพิจารณาตรวจสอบ   

ความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่เคร่ืองเล่นตามข้อ  ๑๖ 

หมวด  ๓ 
ระบบความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๑๘ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่น  ต้องจัดให้มีมาตรการความปลอดภัย
สําหรับผู้ใช้เคร่ืองเล่น  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีระบบความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่น
ของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น   

(๒) จัดให้มีป้ายหรือข้อความแสดงชื่อผู้ควบคุมเคร่ืองเล่นตามข้อ  ๒๓  (๒)  ในบริเวณที่ผู้เล่น
เคร่ืองเล่นเห็นได้ชัด 

(๓) จัดให้มีป้ายบอกวิธีใช้หรือคําแนะนําในการใช้หรือข้อห้ามหรือเคร่ืองหมายเตือนในบริเวณ
ที่ผู้เล่นเคร่ืองเล่นเห็นได้ชัด   

(๔) จัดให้มีราวหรือร้ัวก้ันเพื่อมิให้ผู้ที่จะเข้าใช้เคร่ืองเล่นหรือบุคคลในบริเวณน้ันได้รับอันตราย
ในขณะที่เคร่ืองเล่นกําลังทํางานอยู่ 



หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๕) จัดให้มีป้ายระบุจํานวนคนที่สามารถใช้เคร่ืองเล่นในแต่ละคร้ังในบริเวณท่ีผู้เล่นเคร่ืองเล่น
เห็นได้ชัด   

ข้อ ๑๙ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นต้องจัดให้มีระบบป้องกันภัย
ฉุกเฉิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระบบสัญญาณแจ้งเหตุอัตโนมัติที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณเม่ือเกิดเหตุผิดปกติเพื่อให้
ผู้ควบคุมทราบ   

(๒) ระบบความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น  ระบบช่วยการทํางานฉุกเฉิน  ระบบหยุดการทํางาน
ของระบบไฟฟ้าและเคร่ืองกล  อุปกรณ์ยึดติดเคร่ืองเล่นไม่ให้หลุดหรือกระเด็นเม่ือเครื่องเล่นเกิดอุบัติเหตุ  
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์สําหรับช่วยเหลือคนจากที่สูง 

ข้อ ๒๐ เคร่ืองเล่นที่ขับเคลื่อนด้วยกําลังของเคร่ืองยนต์หรือกําลังไฟฟ้า  ดังต่อไปนี้   
(๑) มีความเร็วของการเคลื่อนที่ที่ทําให้ผู้เล่นเครื่องเล่นเคลื่อนที่ได้เกินกว่า  ๗  เมตรต่อวินาที   
(๒) มีความสูงจากระดับพื้นที่ตั้งของเคร่ืองเล่นถึงระดับพื้นที่สูงที่สุดที่ผู้เล่นเครื่องเล่นขึ้นไป

เพื่อเล่นเคร่ืองเล่นเกินกว่า  ๔  เมตร 
(๓) มีขนาดกําลังของเคร่ืองกลเกินกว่า  ๕๐  แรงม้า  (๓๗  กิโลวัตต์) 
(๔) มีส่วนที่ต้องใช้น้ําในการเล่นเคร่ืองเล่นโดยมีความลึกของระดับน้ําเกินกว่า  ๑.๕๐  เมตร 
ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบความเร็ว 

และความสมดุล  ที่มีสัญญาณเตือน  และมีระบบหยุดการทํางานของเคร่ืองเล่นไว้ชั่วคราว  หากความเร็ว
และความสมดุลเกินกว่าที่คู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเครื่องเล่นกําหนดหรือเกิดการไม่สมดุล   

ข้อ ๒๑ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นต้องจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติ 
เพื่อความปลอดภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินของเคร่ืองเล่นแต่ละเคร่ืองตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่น
ของผู้ผลิตเครื่องเล่น  ซึ่งประกอบด้วยแผนการซ้อมการกู้ภัย  การระงับอัคคีภัย  การอพยพคน  รวมทั้ง
ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมพนักงานให้เหมาะสมตามสภาพเครื่องเล่นแต่ละชนิดอย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง   
และให้ทํารายงานผลการฝึกซ้อมเก็บไว้เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถตรวจสอบได้ 

ข้อ ๒๒ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นต้องจัดให้มีระบบการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย  การอพยพคนเมื่อเกิดอัคคีภัยและการกู้ภัย  ให้เหมาะสมตามลักษณะของเคร่ืองเล่นนั้น  
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบได้  โดยให้พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเคร่ืองเล่นตาม 
ข้อ  ๒๓  (๑)  และผู้ควบคุมเคร่ืองเล่นตามข้อ  ๒๓  (๒)  เป็นผู้ช่วยเหลือดําเนินการดังกล่าว 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

  

ข้อ ๒๓ ผู้รับใบรับรอง  เจ้าของ  หรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่น  ต้องจัดให้มี 
(๑) พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเคร่ืองเล่น 
(๒) ผู้ควบคุมเคร่ืองเล่น   
พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเคร่ืองเล่นตาม  (๑)  และผู้ควบคุมเครื่องเล่นตาม  (๒)   

อาจเป็นบุคคลคนเดียวกันก็ได้  โดยต้องมีจํานวนตามที่กําหนดไว้ในคู่มือการติดตั้งเคร่ืองเล่น  ในกรณีที่ 
ไม่มีพนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเคร่ืองเล่นและผู้ควบคุมดังกล่าว  ห้ามใช้เคร่ืองเล่นนั้น 

ข้อ ๒๔ พนักงานดูแลความปลอดภัยประจําเคร่ืองเล่นและผู้ควบคุมเครื่องเล่นต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกวิชาช่างไฟฟ้าหรือแผนกวิชาช่างกลขึ้นไป 

ข้อ ๒๕ ในขณะเปิดให้บริการเคร่ืองเล่น  ผู้ควบคุมเคร่ืองเล่นต้องอยู่ในบริเวณที่สามารถ
มองเห็นเคร่ืองเล่นได้โดยรอบหรือมีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อให้ผู้ควบคุมเคร่ืองเล่นเห็นความเคลื่อนไหว
ของเคร่ืองเล่นได้ตลอดเวลา  และต้องควบคุมมิให้ผู้เล่นเคร่ืองเล่นมีจํานวนเกินกว่าความจุของจํานวนคน
ที่เคร่ืองเล่นจะรับได้ 

ข้อ ๒๖ เขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของเคร่ืองเล่นที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมีความกว้างของทางเข้าออก 
ที่เชื่อมกับถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า  ๖  เมตร  และถนนสาธารณะต้องมีความกว้างของเขตทางไม่น้อยกว่า  
๘  เมตร 

ข้อ ๒๗ เคร่ืองเล่นที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งของเคร่ืองเล่น 
ในระยะเท่ากับความสูงของเคร่ืองเล่นนั้น 

ในกรณีที่ตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร  ห้ามมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องเล่นย่ืนหรือล้ําออกมา
นอกแนวอาคาร 

หมวด  ๔ 
ค่าธรรมเนียม 

 
 

ข้อ ๒๘ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบรับรอง  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ   ๑๐ บาท 
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราใน  (๑)   



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๕) การตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่น  ให้คิดค่าธรรมเนียม  
ดังนี้ 

 (ก) เคร่ืองเล่นซึ่งสูงไม่เกินสิบห้าเมตร  คิดตามพื้นที่ เขตบริเวณประกอบกิจการ 
ตารางเมตรละ  ๒  บาท 

 (ข) เคร่ืองเล่นซึ่งสูงเกินสิบห้าเมตร  คิดตามพื้นที่เขตบริเวณประกอบกิจการตารางเมตรละ  
๔  บาท 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๒๙ เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นที่ได้ใช้เคร่ืองเล่นอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ี 
ใช้บังคับ  ให้ใช้เคร่ืองเล่นต่อไปได้  แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงน้ี   
และเม่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๖  
แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 

ข้อ ๓๐ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเคร่ืองเล่นตามข้อ  ๒๙  ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม
ข้อ  ๒๖  และข้อ  ๒๗ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขค. ๑ 
 

 
 
 
 

คําขออนุญาต  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

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

........................................................................................................……. เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น  
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….........................……..…… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

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

ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ทําการ  
 ก่อสร้าง  
 รื้อถอน  
 เคลื่อนย้าย 
ข้อ ๒  ช่ือ (เครื่องเล่น) ........................................................................................................... 

ความจุ จํานวน ............................... คน ลักษณะของเคร่ืองเล่น ....................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข .................................... ที่แนบมาพร้อมน้ี 
กําลังเคร่ืองจักรกลขนาด ........................ กิโลวัตต์/แรงม้า ช่ือผู้ผลิต ................................................................ 
ที่อยู่ .................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... 
ประเทศ ....................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .............................................. 

 

  เลขรับท่ี .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงชื่อ ................……...…. ผู้รับคําขอ 



 
 
 

๒

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

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ...............................................................
 อ่ืนๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน  

 กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหน่ึง
ของการเล่นเคร่ืองเล่น อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด ….…..............................………. จํานวน ......... อาคาร 

ข้อ ๓  ผู้ออกแบบและคํานวณ ...............................................................................................
ข้อ ๔  ผู้ควบคุมงาน ..............................................................................................................  
ข้อ ๕  กําหนดแล้วเสร็จภายใน ………………… วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ ๖  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 

 แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งที่ ต้ังของเครื่องเล่นทั้งหมดในที่ดินที่เป็นที่ ต้ัง 
และเขตบริเวณประกอบกิจการของเคร่ืองเล่นที่ย่ืนคําขอ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ................. แผ่น  

 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของโครงสร้างประธานหรือโครงสร้าง
ประกอบของเคร่ืองเล่น จํานวน ๓ ชุด ชุดละ .......... แผ่น 

 รายการคํานวณของโครงสร้างประธานหรือโครงสร้างประกอบของเคร่ืองเล่น 
จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ................. แผ่น โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง 

 กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่นจะต้องมีอาคารที่ใช้เป็น 
ส่วนหน่ึงของการเล่นเคร่ืองเล่น ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมมาด้วยแล้ว ดังน้ี 

 แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งที่ ต้ังอาคารที่ ใ ช้ เป็นส่วนหน่ึงของการเล่น 
เครื่องเล่น จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ................. แผ่น  

 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของอาคารท่ีใช้เป็นส่วนหน่ึง 
ของการเล่นเคร่ืองเล่น จํานวน ๓ ชุด ชุดละ .......... แผ่น 

 รายการคํ านวณของอาคารที่ ใ ช้ เ ป็นส่ วนหน่ึงของการเล่น เค ร่ือง เ ล่น  
จํานวน ๑ ชุด ชุดละ ................. แผ่น โดยมีช่ือของวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณเป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรอง 

 สําเนาคู่มือการติดต้ังเคร่ืองเล่นของผู้ผลิตเคร่ืองเล่น คู่มือการใช้เครื่องเล่น  
คู่มือการตรวจสอบและบํารุงรักษาเคร่ืองเล่น และคู่มือปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ที่จัดทําเป็นภาษาไทย 

 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกรของวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน 

 สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน .................................. จํานวน ................. ฉบับ 
(กรณีที่เครื่องเล่นต้ังอยู่ภายนอกอาคาร) 

 หนังสือแสดงความยินยอมให้ต้ังเครื่องเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน 
(กรณีที่ก่อสร้างเครื่องเล่นในเขตที่ดินของผู้อ่ืนและต้ังอยู่ภายนอกอาคาร) 

 หนังสือแสดงความยินยอมให้ต้ังเคร่ืองเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
(กรณีที่เครื่องเล่นต้ังอยู่ภายในอาคาร) 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จํานวน ................. ฉบับ 



 
 
 

๓

 หนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงาน 
ไม่ใช่วิศวกร) 

 ใบมอบอํานาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้มาย่ืนขอด้วยตนเอง) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 

นิติบุคคลผู้ขอรับใบอนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบอนุญาต) 
 เอกสารอ่ืน ๆ ………………………………………………………………..........................….... 

........................................................................................................................................................................... 
                                                                 (ลงช่ือ) …………………………………………………. 
               (….....…………………...............................…) 
         ผู้ขอรับใบอนุญาต 
หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 
๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
    ภายในวันที่ ……. เดือน ................................... พ.ศ. ..............  
 
๒. ผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  
    เป็นเงิน ................................................. บาท ( …………………………….........................………………..) 
    ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ …..... เลขที่ ................ ลงวันที่ ……. เดือน .............................. พ.ศ. ............. 
    ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่ ...............…. ลงวันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................. 
 
                                                                         (ลงช่ือ) ...……….....…………............. 
                                                                               (…………………………..……………..) 
                                                                (ตําแหน่ง) .................................………...………… 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขค. ๒ 
 

 
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์จะใช้เครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 
ตามท่ีข้าพเจ้า …………………………………………………………….........................................……....... 

ผู้ได้รับใบอนุญาต  ก่อสร้าง  เคลื่อนย้ายเคร่ืองเล่น เลขที่ ..................................................................... 
ลงวันที่ ................ เดือน ......................................... พ.ศ. .................. 

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

 เป็นนิติบุคคลประเภท ………..……….............................................................................. 
จดทะเบียนเมื่อ …..........................…................................ เลขทะเบียน ………………....................……………. 
มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ ………........…. ตรอก/ซอย ….......................…..………. ถนน ……….……......................….. 
หมู่ที่ ............. ตําบล/แขวง .…….................................………... อําเภอ/เขต ……..........................….….……...… 
จังหวัด ……............…................…… รหัสไปรษณีย์ ..….......................… โทรศัพท์ ……...........................………… 
โทรสาร .…......…...............……….......... โดยมี ………………………….............…………...............................…………… 
เป็นผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่ ………......… ตรอก/ซอย ….……………..…..............……… 
ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… ได้ดําเนินการ 
 ก่อสร้าง  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่นตามแผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว น้ัน 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะใช้เครื่องเล่นดังกล่าวและขอรับใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  เครื่องเล่นที่ได้ทําการ  ก่อสร้าง  เคลื่อนย้ายเสร็จแล้ว จํานวน...... เครื่อง ต้ังอยู่  
 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืนๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 

 

  เลขรับท่ี .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงชื่อ ................……...…. ผู้รับแจ้ง 



 
 
 

๒

ข้อ ๒  พร้อมหนังสือน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 สําเนาใบอนุญาต  ก่อสร้าง  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น  
 รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบตามคู่มือการติดต้ังเครื่องเล่นของผู้ผลิต 

เครื่องเล่น โดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ 
 กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย 

วิศวกรของวิศวกรผู้ตรวจสอบ 
 ใบมอบอํานาจ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตมิได้มาย่ืนขอด้วยตนเอง) 
 เอกสารอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……. 
 
                                                                 (ลงช่ือ) …………………………………………………. 
               (….....…………………...............................…) 
         ผู้แจ้งความประสงค์จะใช้เครื่องเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 
จะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์ทราบว่าจะออกใบรับรอง 
ภายในวันที่ ……. เดือน .................. พ.ศ. ...........  
 
 
                                                                      (ลงช่ือ)  ...……….....…………............. 
                                                                             (…………………………..……………..) 
                                                              (ตําแหน่ง) .................................………...………… 



แบบ ขค. ๓ 

 
 
 
 

คําขอใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 
ข้าพเจ้า ……....................………………………………………………………………………………… ผู้ได้รับ 

ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น เลขที่ ........................................ ลงวันที่ ....... เดือน ........................... พ.ศ. ............. 
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….........................……..…… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

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

ขอย่ืนคําขอใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นสิ้นอายุ วันที่ ........... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
ข้อ ๒  เครื่องเล่นที่ได้รับใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น ต้ังอยู่  

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

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืนๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 

 

  เลขรับท่ี .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงชื่อ ................……...…. ผู้รับคําขอ 



 
 
 

๒

ข้อ ๓  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น (ฉบับเดิม)  
 แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งที่ ต้ังของเคร่ืองเล่นในพ้ืนที่ประกอบกิจการ 

และเขตบริเวณประกอบกิจการ จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ................ แผ่น  
 รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเคร่ืองเล่นว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 

อย่างปลอดภัยโดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ  
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย

วิศวกรของวิศวกรผู้ลงนามตรวจสอบ 
 ใบมอบอํานาจ (กรณีผู้ได้รับใบรับรองมิได้มาย่ืนขอด้วยตนเอง) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล

ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอรับใบรับรองให้ใช้เคร่ืองเล่น) 
 กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่มีระยะเวลา 

การคุ้มครองภายในช่วงเวลาที่ต่ออายุใบรับรองให้ใช้เคร่ืองเล่น จํานวน ….......…… ฉบับ 
 เอกสารอ่ืนๆ ………………………………....…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
                                                                 (ลงช่ือ) ……………………………………………….…. 
                (….....…………………...............................…) 
              ผู้ขอใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ภายในวันที่ ……. เดือน ................................... พ.ศ. ..............  
 
                                                                      (ลงช่ือ)  ...……….....…………............. 
                                                                             (…………………………..……………..) 
                                                              (ตําแหน่ง) .................................………...………… 
 



แบบ ขค. ๔ 

 
 
 
 

คําขอรับใบแทน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

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

ผู้ได้รับ  ใบอนุญาต เลขที่ ........................................... ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
 ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น เลขที่ ..................................... ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. .........
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….........................……..…… 
ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

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

ขอย่ืนคําขอรับใบแทน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น ในกรณี  สูญหาย 
 ถูกทําลาย  ชํารุดในสาระสําคัญต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  เครื่องเล่น ต้ังอยู่  
 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ …………….............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 

  เลขรับท่ี .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงชื่อ ................……...…. ผู้รับคําขอ 



 
 
 

๒

ข้อ ๒  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 
 ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นสูญหายของสถานีตํารวจ

แห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นสูญหาย กรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นน้ัน
สูญหาย 

 ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางส่วน กรณีที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นน้ันถูกทําลายหรือชํารุดบางส่วน 

 ใบมอบอํานาจ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นมิได้ 
มาย่ืนขอด้วยตนเอง 
 
                                                                 (ลงช่ือ) …………………………………………………. 
               (….....…………………...............................…) 
       ผู้ขอรับใบแทน ................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๓

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต 
ภายในวันที่ ……. เดือน ................................... พ.ศ. ..............  
 
                                                                      (ลงช่ือ)  ...……….....…………............. 
                                                                             (…………………………..……………..) 
                                                              (ตําแหน่ง) .................................………...………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ขค. ๕ 

(สําหรับผู้โอน) 
 
 
 

 

คําขอโอน  ใบอนญุาต  ใบรบัรองให้ใช้เครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

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

ผู้ได้รับ  ใบอนุญาต เลขที่ ........................................... ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
 ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น เลขที่ ...................................... ลงวันที่ .......... เดือน ........................ พ.ศ. ......... 
   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….........................……..…… 
ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

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

ขอย่ืนคําขอโอน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑  เครื่องเล่นที่ได้รับ  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น ต้ังอยู่  

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

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

  เลขรับท่ี .................................……… 
  วันท่ี .......................................……… 
  ลงชื่อ ................……...…. ผู้รับคําขอ 



 
 
 

๒

ข้อ ๒  ขอโอน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เคร่ืองเล่น ให้แก่ ........................................ 
................................................................................. ต้ังแต่วันที่ ……….. เดือน ……………......……พ.ศ. ……......… 
เน่ืองจาก .......................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
  ข้อ ๔  พร้อมคําขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 

  คําขอรับโอน  ใบอนุญาต  ใบรบัรองให้ใช้เครื่องเล่น (สําหรบัผู้รับโอน) 
  ใบอนุญาต เลขที่ ...........................................................  
      ลงวันที่ ....... เดือน .................................. พ.ศ. ............  
  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเลน่ เลขที ่...................................... 
      ลงวันที่ ....... เดือน .................................. พ.ศ. ............  
  เอกสารอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………………………. 

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

 
                                                                   (ลงช่ือ) …………………………………………………. 
                 (….....…………………...............................…) 
          ผู้ย่ืนคําขอโอน ................................. 
 



แบบ ขค. ๕ 

(สําหรับผู้รับโอน) 
 

คําขอรับโอน  ใบอนญุาต  ใบรบัรองให้ใช้เครื่องเล่น 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

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

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

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

ขอย่ืนคําขอรับโอน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ข้าพเจ้าขอรับโอน  ใบอนุญาต  ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่น เลขที่ ……….…………… 
ลงวันที่ …........ เดือน ……...................………. พ.ศ. …...........……. จาก ................................................................ 
......................................................... ผู้โอน ต้ังแต่วันที่ ……………เดือน………….......……………… พ.ศ. ….......……..  

ข้อ ๒  ข้าพเจ้าได้แนบกรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือความรับผิดต่อบุคคลภายนอกมา 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  

ข้อ ๓  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตาม  ใบอนุญาต 
 ใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นน้ันทุกประการ 
 
                                                                 (ลงช่ือ) …………………………………….……………. 
               (….....…………………...............................…) 
                 ผู้ขอรับโอน ...................................... 
 
 



 
 
 

๔

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ใหข้ีดฆา่ 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
              ๓. ในกรณทีี่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่
 
๑.  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้รับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นทราบว่าจะอนุญาต 
     หรือไม่อนุญาต ภายในวันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
๒.  แจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้เครื่องเล่นแล้ว  
     เมื่อวันที่ ………… เดือน ………………… พ.ศ. ……… 
 
                                                                      (ลงช่ือ) ...……….....………....…............. 
                                                                              (…………………………..……………..) 
                                                              (ตําแหน่ง) .................................………...………… 

 



แบบ ขค. ๖ 
 

 
 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
(กรณีเครื่องเล่นมีกําหนดระยะเวลาใช้ไม่เกินสิบห้าวัน) 

   
 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

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

.........................................................................................................……. เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของเครื่องเล่น 
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ …......…........…. ตรอก/ซอย ….........................……..…… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โทรศัพท์ ……........................................………… โทรสาร .….....................................………… 

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

ขอแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
ข้อ ๑  ทําการก่อสร้างเครื่องเล่น ต้ังอยู่ 

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

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ …………….............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 

 

  เลขรับท่ี..............................……… 
  วันท่ี ...................................……… 
   ลงชื่อ ................………. ผู้รับแจ้ง 



๒ 
 
 

ข้อ ๒  ขอใช้เครื่องเล่นตามข้อ ๑ โดยมีกําหนดระยะเวลาใช้เครื่องเล่น ...................... วัน 
ต้ังแต่วันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ............... ถึงวันที่ ...... เดือน ............................ พ.ศ. ............... 

ข้อ ๓  พ้ืนที่ประกอบกิจการเคร่ืองเล่นมีขนาด ................................ ตารางเมตร มีเครื่องเล่น 
อยู่ในพ้ืนที่ประกอบกิจการรวมทั้งหมด จํานวน ...................... เครื่อง  ทั้งน้ี ตามแผนผังบริเวณแสดงตําแหน่ง 
เครื่องเล่นทุกเคร่ือง และบัญชีแสดงรายละเอียดเคร่ืองเล่นแนบท้ายหนังสือแจ้งฉบับน้ี 

ข้อ ๔  ช่ือผู้ควบคุมงาน …………………………………..................................…………..…................  
ข้อ ๕  พร้อมหนังสือน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปน้ี 

 รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบสภาพของเครื่องเล่นว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งาน 
ได้อย่างปลอดภัยโดยมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ลงนามตรวจสอบ 

 สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ของผู้ควบคุมงาน กรณีที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางาน
ของผู้ควบคุมงาน กรณีที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จํานวน ….........… ฉบับ  
 กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
 แผนผังบริเวณแสดงตําแหน่งที่ต้ังของเคร่ืองเล่นทุกเครื่องและขอบเขตบริเวณ

ประกอบกิจการของเคร่ืองเล่นแต่ละเครื่อง จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ................. แผ่น  
 สําเนาเอกสารแสดงสิทธิที่ดิน จํานวน ….........… ฉบับ กรณีเครื่องเล่นต้ังอยู่

ภายนอกอาคาร  
 หนังสือยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน กรณีเครื่องเล่นต้ังอยู่ใน 

เขตที่ดินของผู้อ่ืนและต้ังอยู่ภายนอกอาคาร 
 หนังสือยินยอมให้ต้ังเคร่ืองเล่นของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร กรณีเครื่องเล่น

ต้ังอยู่ภายในอาคาร 
 ใบมอบอํานาจ กรณีที่ผู้แจ้งความประสงค์มิได้มาแจ้งด้วยตนเอง 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงช่ือแทน 

นิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 
 เอกสารอ่ืน ๆ ....................................................................................................... 

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

 
                                                                  (ลงช่ือ) ……………..……………………………………. 
                 (…....…………………...............................…) 
              ผู้แจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
 
 
หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
              ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลหากข้อบังคับกําหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 



๓ 
 
 

บัญชีแสดงรายละเอียดเครื่องเล่น 
 

๑. ช่ือ (เครื่องเล่น) ……………………...........................................................................................................……… 
ความจุ จํานวนคน ……................................. คน 
ลักษณะของเคร่ืองเล่น …………………………………………………………………..……………………………………………….. 
หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข ……………. ที่แนบมาพร้อมน้ี 
กําลังเคร่ืองจักรกลขนาด ………………………. กิโลวัตต์ / แรงม้า 
ช่ือผู้ผลิต …………………………………..…………………………………………...........................................………………. 
ที่อยู่ ………………………………………….............................................……………………………………………………….. 
ประเทศ …….….…….……………............…… โทรศัพท์ …………..........................…… โทรสาร ........…..………… 
 

๒. ช่ือ (เครื่องเล่น) ……………………...........................................................................................................……… 
ความจุ จํานวนคน ……................................. คน 
ลักษณะของเคร่ืองเล่น …………………………………………………………………..……………………………………………….. 
หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข ……………. ที่แนบมาพร้อมน้ี 
กําลังเคร่ืองจักรกลขนาด ………………………. กิโลวัตต์ / แรงม้า 
ช่ือผู้ผลิต …………………………………..…………………………………………...........................................………………. 
ที่อยู่ ………………………………………….............................................……………………………………………………….. 
ประเทศ …….….…….……………............…… โทรศัพท์ …………..........................…… โทรสาร ........…..………… 
 

๓. ช่ือ (เครื่องเล่น) ……………………...........................................................................................................……… 
ความจุ จํานวนคน ……................................. คน 
ลักษณะของเคร่ืองเล่น …………………………………………………………………..……………………………………………….. 
หรือตามภาพถ่ายสีหมายเลข ……………. ที่แนบมาพร้อมน้ี 
กําลังเคร่ืองจักรกลขนาด ………………………. กิโลวัตต์ / แรงม้า 
ช่ือผู้ผลิต …………………………………..…………………………………………...........................................………………. 
ที่อยู่ ………………………………………….............................................……………………………………………………….. 
ประเทศ …….….…….……………............…… โทรศัพท์ …………..........................…… โทรสาร ........…..………… 
 

 
หมายเหตุ ถ้าเคร่ืองเล่นมีจํานวนเกินกว่าที่จะระบุในบัญชีน้ี ให้ใช้บัญชีน้ีได้โดยแก้ไขหมายเลขและเรียงลําดับ 
 ตามจํานวนของเคร่ืองเล่นที่จะขออนุญาต 
 



แบบ นค. ๑ 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
   

 
เขียนที่ ……….....……………..............……………………….. 
วันที่ ......... เดือน ............................... พ.ศ. ............. 

 
โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า …………………………………………….................................................... 

อายุ ……....… ปี สัญชาติ ……….....….. อยู่บ้านเลขที่ ..............…. ตรอก/ซอย ……………………..........…………… 
หมู่ที่ ……................... ถนน ……….....................……………. ตําบล/แขวง ………............……………………………..…… 
อําเภอ/เขต …………….............………… จังหวัด ……………...........……………… โทรศัพท์ ……..............…………. 
สถานที่ทํางาน ……………………………………............………….. โทรศัพท์ ……….........…........................……. 
  เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
ประเภท ……………......……......… สาขา ……....................…………………… แขนง ………………...............…............... 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ……....................…........................………… และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
  เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรช้ันสูง แผนกวิชา …….......................……………..............……….. 
มีประสบการณ์ในการทํางาน …………… ปี  

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานเพ่ือทําการ  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
ตาม  คําขออนุญาต  หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นของ ..................... 
..................................................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี/มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ ...............…..ตรอก/ซอย …………………..............................……….  
ถนน ……………………................…..…….. หมู่ที่ …............. ตําบล/แขวง …..…………….......................………  
อําเภอ/เขต ….............................................................................…. จังหวัด ……..........................… 
รหัสไปรษณีย์ …………………….. โทรศัพท์ ................................................. โทรสาร ............................................ 
โดยมีเคร่ืองเล่นรวมทั้งหมด จํานวน ..……… เคร่ือง โดยมีแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณ ที่แนบพร้อม  คําขออนุญาต (แบบ ขค. ๑)  หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง
และใช้เครื่องเล่น (แบบ ขค. ๖) ลงวันที่ ……..... เดือน …………........…………. พ.ศ. …………..จนกว่าจะทําการแล้วเสร็จ 

เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

    (ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้ควบคุมงาน 
            (......…………………………………) 
    (ลงช่ือ) ……………………………………… ผู้ขอรับใบอนุญาต 
            (......…………………………………) 
    (ลงช่ือ) ……………………………………… พยาน 
            (......…………………………………) 
    (ลงช่ือ) ……………………………………… พยาน 
            (......…………………………………) 



แบบ อค. ๑ 
 

(ตราส่วนราชการ) 
 

ใบอนุญาต  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น 
   

 
เลขที ่……...........…../……….........….…….. 

 
อนุญาตให้ …………………….……...................................................……………. เจ้าของเคร่ืองเล่น 

อยู่บ้านเลขท่ี/มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ ………................….. ตรอก/ซอย ……………….............................……….  
ถนน …………………………..…................….. หมู่ที่ …........ ตําบล/แขวง …..………....……..............................……… 
อําเภอ/เขต …………..............................…. จังหวัด ……...................................… รหัสไปรษณีย์ …………….……….. 
โทรศัพท์ ............................................................ โทรสาร ........................................................... 

ข้อ ๑  ทําการ  ก่อสร้าง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเครื่องเล่น  
 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

 กรณีการก่อสร้าง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายเครื่องเล่นมีอาคารที่ใช้เป็นส่วนหน่ึง 
ของการเล่นเคร่ืองเล่น อาคารดังกล่าวเป็นโครงสร้างชนิด …………….........……..…..………. จํานวน .......... อาคาร  

ข้อ ๒  ช่ือ (เครื่องเล่น) ......................................................................................................... 
มีเขตบริเวณประกอบกิจการขนาดพ้ืนที่ ……………...................…… ตารางเมตร 

ทั้งน้ี  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณ เลขที่ ........................................... แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

ข้อ ๓  ผู้ออกแบบและคํานวณ ................................................................................................. 
ข้อ ๔  ผู้ควบคมุงาน ................................................................................................................ 
ข้อ ๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ปฏิบัติตามข้อกําหนดในกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความ 

ในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  (๒) ............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
 ข้อ ๖  ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเงิน .........…… บาท (…….............……………………...) 
 ข้อ ๗  ใบอนุญาตฉบับน้ีมีอายุ ................................ นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต  

ออกให้ ณ วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ……. 
 

(ลงช่ือ) ……………………………………….. 
               (…………….…......….....………………….) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 
 
 

 

๒

คําเตือน 
 

๑. ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอ 
ต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

๒ . ผู้ ได้รับใบอนุญาตจะต้องแสดงสําเนาใบอนุญาตนี้ ไ ว้ในที่ เปิดเผยและเห็นได้ง่าย 
ณ สถานที่น้ัน 

๓. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุช่ือไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุม
งานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ทั้งน้ี ไม่เป็นการกระทบ 
ถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานน้ัน ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานน้ี  
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดําเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมี
หนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 



แบบ อค. ๒ 
 

(ตราส่วนราชการ) 
 

ใบรบัรองให้ใช้เครื่องเล่น 
   

 
เลขที ่……...........…../……….........….…….. 

 
ใบรับรองฉบับน้ีออกให้เพ่ือแสดงว่า ……………………………………............................................... 

อยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี ………...............….. ตรอก/ซอย ………………….....................………. 
ถนน ………………………........…..…….. หมู่ที่ …................ ตําบล/แขวง …..…………….........................……… 
อําเภอ/เขต …………..................................…. จังหวัด ……...............................… รหัสไปรษณีย์ …………………….. 
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ............................................ ได้ดําเนินการ  ก่อสร้าง 
 เคลื่อนย้ายเครื่องเล่นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาต เลขท่ี ........................................................ 
ลงวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. .............. และให้ใช้เครื่องเล่นได้ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี  

ข้อ ๑  เครื่องเล่น ต้ังอยู่ 
 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

ข้อ ๒  ช่ือ (เครื่องเล่น) ......................................................................................................... 
มีเขตบริเวณประกอบกิจการขนาดพ้ืนที่ ……………...................…… ตารางเมตร 

ทั้งน้ี  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณ เลขที่ ........................................... แนบท้ายใบรับรองน้ี 

ข้อ ๓  ชําระค่าธรรมเนียมใบรับรอง เป็นเงิน ...........…… บาท (……......................................) 
 ข้อ ๔  ใบรับรองฉบับน้ีมีอายุหน่ึงปีนับแต่วันที่ออกใบรับรอง 

ออกให้ ณ วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ……. 
 

(ลงช่ือ) ………………………….……………. 
               (………………......…......………………….) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 



 
 
 

 

๒

คําเตือน 
 

ผู้ได้รับใบรับรองจะต้องแสดงสําเนาใบรับรองน้ีไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่น้ัน 



แบบ อค. ๓ 
 

(ตราส่วนราชการ) 
 

ใบรบัแจ้งการก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
(กรณีเครื่องเล่นท่ีมีกําหนดระยะเวลาใช้ไม่เกินสิบห้าวัน) 

   
 

เลขที ่……...........…../……….........….…….. 
 

ตามที่ …………………….................................................……….……………… เจ้าของเคร่ืองเล่น 
อยู่บ้านเลขที่/มีสํานักงานต้ังอยู่เลขที่ ………...............….. ตรอก/ซอย ………………….....................………. 
ถนน ………………………........…..…….. หมู่ที่ …................ ตําบล/แขวง …..…………….........................……… 
อําเภอ/เขต …………..................................…. จังหวัด ……...............................… รหัสไปรษณีย์ …………………….. 
โทรศัพท์ ....................................................... โทรสาร ............................................ ได้แจ้งความประสงค์ 
จะก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นมีกําหนดระยะเวลา ............... วัน ต้ังแต่วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ......... 
ถึงวันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ......... โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑  ก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
 ภายในอาคาร เลขที่ ……..….....................…. ตรอก/ซอย ………………….......……… 

ถนน ……….……..................................….. หมู่ที่ ................ ตําบล/แขวง .……....................................…………... 
อําเภอ/เขต ……….….…....................…...… จังหวัด …......…...........................…… รหัสไปรษณีย์ .....................… 
โดยมี …………………………………………….............................................………. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 

 ภายนอกอาคาร ใน  โฉนดที่ดิน เลขที่ ........................................................... 
 น.ส. ๓ เลขที่ .................................................  ส.ค. ๑ เลขที่ ............................................................... 
 อ่ืน ๆ ……………...............................…. โดยมี ............................................................................................... 
เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธ์ิในที่ดิน 

ข้อ ๒  พ้ืนที่ประกอบกิจการเคร่ืองเล่นมีขนาด .......................... ตารางเมตร และมีเครื่องเล่น 
อยู่ในพ้ืนที่ประกอบกิจการรวมท้ังหมด จํานวน ........................ เครื่อง  ทั้งน้ี ตามแผนผังบริเวณแสดงตําแหน่ง 
เครื่องเล่นทุกเคร่ือง และบัญชีแสดงรายละเอียดเคร่ืองเล่นแนบท้ายหนังสือแจ้งการก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น 
(แบบ ขค. ๖) ลงวันที่ ………… เดือน .......................... พ.ศ. .............. 

ข้อ ๓  ใบรับแจ้งการก่อสร้างและใช้เครื่องเล่นฉบับน้ีให้ใช้ได้ จนถึงวันที่ ...................  
เดือน .................................. พ.ศ. ....................... 

ออกให้ ณ วันที่ ………. เดือน ……………………. พ.ศ. ……. 
 

(ลงช่ือ) ………………………….……………. 
               (………………......…......………………….) 
               เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



๒ 
 
 

 

คําเตือน 
 

๑.  ใบรับแจ้งฉบับน้ีให้ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในใบรับแจ้ง 
๒.  ผู้ได้รับใบรบัแจ้งจะต้องแสดงสําเนาใบรับแจ้งน้ีไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่น้ัน 

 
 



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๓๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   เมษายน   ๒๕๕๘ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภท
หรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะ
เดียวกันเป็นอาคาร  และกําหนดให้ในการออกกฎกระทรวงต้องกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการก่อสร้าง  
การอนุญาตให้ใช้  การตรวจสอบ  มาตรฐานการรับนํ้าหนัก  ความปลอดภัย  คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ์ 
ที่จําเป็นเก่ียวเน่ืองกับเครื่องเล่นด้วย  และกําหนดแบบคําขออนุญาต  แบบใบอนุญาต  และแบบอ่ืนใดที่จะใช้ 
ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับน้ี  และเพ่ือให้การใช้เครื่องเล่นมีความปลอดภัยต่อประชาชนจึงได้กําหนดให้
เครื่องเล่นเป็นอาคารควบคุมการใช้เพ่ือให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยทุกปี  รวมทั้ง
กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนินการที่ เ ก่ียวกับการขออนุญาตก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น   
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


