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กฎกระทรวง
วาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคาร

เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
มาตรา ๘ (๑) (๒) และ (๔) มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแกไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
สิ่งใด ๆ กีดขวาง
“ความจุคน” หมายความวา จํานวนผูเขาชมมากที่สุดที่สามารถใชพื้นที่ของโรงมหรสพ
“ทางหนี ไ ฟ” หมายความว า ทางออกและแนวทางออกเพื่ อ ให ค นออกจากอาคาร
เมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจะตองเปน เสน ทางซึ่งตอเนื่องกัน เพื่อออกจากภายในอาคารไปสูบัน ไดหนีไฟ
หรือที่เปดโลงภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดิน
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตจังหวัดอื่น
แลวแตกรณี
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“ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือ ยิน ยอมใหประชาชนเขาไปหรือ ใชเป น
ทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๒ โรงมหรสพแบงออกเปน ๕ ประเภท ดังตอไปนี้
(๑) โรงมหรสพประเภท ก หมายความถึง โรงมหรสพที่เปนอาคารเดี่ยว ซึ่งมีการจัดที่นั่งคนดู
ในลักษณะยึดติดกับพื้น
(๒) โรงมหรสพประเภท ข หมายความถึง โรงมหรสพที่เปน อาคารเดี่ยว ซึ่งไมมีการจัด
ที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น
(๓) โรงมหรสพประเภท ค หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคารที่ประกอบกิจการ
หลายประเภทรวมกัน ซึ่งมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น
(๔) โรงมหรสพประเภท ง หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคารที่ประกอบกิจการ
หลายประเภทรวมกัน ซึ่งไมมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น
(๕) โรงมหรสพประเภท จ หมายความถึง โรงมหรสพที่ตั้งอยูกลางแจงซึ่งมีรั้วที่ถาวรหรือ
มีลักษณะมั่น คงแข็งแรงกั้น ขอบเขตโรงมหรสพและมีพื้น ที่ภายในขอบเขตโรงมหรสพตั้งแต ๑๕๐
ตารางเมตรขึ้นไป
ขอ ๓ สถานที่ตั้งโรงมหรสพตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) โรงมหรสพตองตั้งอยูในระดับไมต่ํากวาระดับพื้นดินที่กอสราง
(๒) โรงมหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ ตองตั้งอยูในที่ดินที่มีดานใดดานหนึ่ง
ของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร และที่ดินดานนั้นตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวาง
ไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
(๓) โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง ตองตั้งอยูในตําแหนงที่มีบันไดหนีไฟ หรือ
ทางหนีไฟจากโรงมหรสพเพื่อออกสูภายนอกอาคารไดอยางนอยสองทาง และบัน ไดหนีไฟ หรือ
ทางหนีไ ฟต อ งมี ขีด ความสามารถในการระบายคนที่ อ อกจากโรงมหรสพไปสู ภายนอกอาคารได
ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง
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หมวด ๒
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต
ขอ ๔ เจ าของอาคารหรือ ผูค รอบครองอาคารใดประสงค จะใช อาคารหรือ สว นใดของ
อาคารนั้น ที่ ได ดําเนิน การกอ สรา งหรือดั ดแปลงแล วเสร็จ เพื่อ ประกอบกิ จการโรงมหรสพ ใหยื่ น
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ขม. ๑ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว ตอคณะกรรมการ โดยอาคารที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นผานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สําหรับอาคารที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น ใหยื่นผานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ที่อาคารที่ประสงคจะใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพนั้นตั้งอยู
ขอ ๕ ใหเจาหนาที่ผู รับคําขอตามขอ ๔ ตรวจสอบความถู กตองครบถว นของเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอของผูขอรับใบอนุญาต และเสนอคําขอพรอมดวยความเห็นตอคณะกรรมการ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเรื่อง
จากเจาหนาที่ตามขอ ๕
เมื่อคณะกรรมการเห็นวาอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ประสงคจะขออนุญาตใช
เพื่อเปนโรงมหรสพนั้นไดกอสรางหรือดัดแปลงแลวเสร็จโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑
หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ และเห็นควรอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ก็ใหมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยตามขอ ๗ ใหแ ก
คณะกรรมการโดยสงผานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ
เมื่ อ คณะกรรมการได รั บ สํ า เนากรมธรรม ป ระกั น ภั ย ตามวรรคสองแล ว ให ป ระธาน
คณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนากรมธรรม
ประกันภัย
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกัน ภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในวรรคสองโดยไม แ จ ง เหตุ ผ ลอั น สมควรให ค ณะกรรมการทราบ ให ถื อ ว า ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าต
ไมประสงคที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอีกตอไป
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ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามแบบ อม. ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๗ สําเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการ
ตามข อ ๖ จะต อ งเป น การประกั น ความรั บ ผิ ด ตามกฎหมายต อ ชี วิ ต ร า งกาย และทรั พ ย สิ น
ของบุคคลภายนอก โดยมีจํานวนเงินคุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท
ตอคน คารักษาพยาบาลไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคน รวมกัน แลวไมนอยกวาหาลานบาทตอครั้ง
และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป
ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไมอนุญาต ใหมีหนังสือแจงมติไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติไมอนุญาต
ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตามแบบ ขม. ๒ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว จํานวน
สามชุ ด ต อ คณะกรรมการ ภายในหนึ่ ง ร อ ยแปดสิ บ วั น ก อ นวั น ที่ ใ บอนุ ญ าตสิ้ น อายุ โดยยื่ น ผ า น
กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
และเมื่อไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต
ในการพิจารณาใหตออายุใบอนุญาต ใหนําขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๗ และขอ ๘ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม โดยใหประธานคณะกรรมการออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม
ขอ ๑๐ ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ทํ า ลาย หรือ ชํ า รุ ด ในสาระสํา คั ญ ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตยื่น คําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ ขม. ๓ ทายกฎกระทรวงนี้ พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวภายในสิบหาวัน นับแตวัน ที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด ตอคณะกรรมการ โดยใหยื่นผานกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
ใบแทนใบอนุญาตใหใ ชแบบใบอนุญาต โดยใหระบุคําวา “ใบแทน” ดวยตัวอักษรสีแ ดง
ไว ดา นบนของใบอนุ ญาต และให มีวั น เดื อ น ป ที่ ออกใบแทนพร อมทั้ งลงลายมื อชื่ อ ประธาน
คณะกรรมการกํากับไวในใบแทนใบอนุญาตดวย
ขอ ๑๑ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตซึ่ ง ประสงค จ ะโอนใบอนุ ญ าตให แ ก บุ ค คลอื่ น ให ยื่ น คํ า ขอ
โอนใบอนุ ญ าตตามแบบ ขม. ๔ ทา ยกฎกระทรวงนี้ พร อ มด ว ยเอกสารหลั กฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว
ในแบบดั งกลา วต อ คณะกรรมการเพื่อ พิจ ารณา โดยให ยื่น ผา นกรมโยธาธิ การและผั งเมือ ง หรื อ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู แลวแตกรณี
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ในการพิ จ ารณาให โ อนใบอนุ ญ าต ให นํ า ข อ ๕ และข อ ๖ วรรคหนึ่ ง มาใช บั ง คั บ
โดยอนุโลม
ใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาต โดยใหระบุคําวา “โอนแลว” ดวยตัวอักษรสีแดง
ไว ด านบนของใบอนุ ญ าต และใหร ะบุ ชื่อ ผู รั บโอน วั น เดื อน ป ที่ อนุ ญ าตให โ อนใบอนุ ญ าต
พรอมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการกํากับไวในใบอนุญาตดวย
ขอ ๑๒ แผนผั งบริเ วณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํ านวณ
ของโรงมหรสพตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตาง ๆ ใหใชมาตราเมตริก
(๒) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขต
ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพรอมดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลัก ษณะและขอบเขตของสถานที่เ พื่ อ ประกอบกิ จการโรงมหรสพและบริ เ วณ
ที่ติดตอกันดวยโดยสังเขป พรอมดวยเครื่องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื้นโรงมหรสพและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะ
ที่ใกลที่สดุ และระดับพื้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภายนอกอาคาร
(๓) แบบแปลนใหใ ช ม าตราสวนไม เล็กกวา ๑ ใน ๑๐๐ โดยตองแสดงรู ปตาง ๆ คื อ
แปลนพื้น รูปดานไมนอยกวาสองดาน รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสรางอัฒจัน ทรที่นั่ง
และทางเดิน พร อ มทั้ ง ห องฉายของสถานที่ เ พื่อ ประกอบกิ จ การโรงมหรสพในกรณีที่ มี ห องฉาย
พรอมดวยแบบแปลนแสดงสวนตาง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหชัดเจน เชน
แผนผังการจัดที่นั่งคนดู ชองทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียด
สว นต า ง ๆ ของอาคารชั้ น ที่ ใ ชเ ปน สถานที่ เ พื่อ ประกอบกิจ การโรงมหรสพ รวมถึง แบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงมหรสพ ระบบทอน้ําดับเพลิง
ที่แ สดงแผนผัง การเดิ น ทอ เป น ระบบจากแหลงจ ายน้ําหรือ หัวรั บน้ํ าดับ เพลิงไปสู หัวต อสายฉี ดน้ํ า
ดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารองไวดวย
(๔) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
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ขอ ๑๓ แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(๑) แผนผังวงจรไฟฟาของโรงมหรสพที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) ซึ่งแสดงถึง
(ก) รายละเอี ย ดการเดิ น สายและติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ทั้ ง หมดในแต ล ะวงจรย อ ย
ของระบบไฟฟา แสงสวาง และกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
เวนแตโรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน
(๒) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ รวมทั้ง
รายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(๔) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
(๕) ในกรณีที่เปน โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ใหมีแ ผนผังและรายละเอียด
การเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาดวย
ขอ ๑๔ ใหแสดงรายการคํานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอกอาคาร
ไดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง
ใหแ สดงรายการคํานวณโครงสรางอั ฒจัน ทรที่นั่ ง และทางเดิ น พรอมด วยห องฉายของ
สถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
หมวด ๓
ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ของโรงมหรสพอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกชางไฟฟา หรือแผนกชางยนต หรือมีประสบการณควบคุม ดูแลโรงมหรสพไมนอยกวาหาป
เพื่อควบคุม ดูแล และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่เปดการแสดงมหรสพ
ขอ ๑๖ โรงมหรสพตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อการใหแสงสวางหรือกําลัง ซึ่งตองมี
การเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยของสมาคม
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
ในระบบจ า ยพลั ง งานไฟฟ า ต อ งมี ส วิ ต ช ป ระธานสํ า หรั บ โรงมหรสพโดยเฉพาะติ ด ตั้ ง
ในสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย
ขอ ๑๗ แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน
การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอ ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ หรือมาตรฐานของ
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
ขอ ๑๘ โรงมหรสพหรือ อาคารที่ตั้ ง โรงมหรสพต อ งมี ร ะบบจา ยพลัง งานไฟฟ า สํา รอง
สําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน บันได บันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและ
ไฟสองสวา งสําหรับทางเดิน ห องโถง บั น ได บัน ไดหนีไฟ แยกเปน อิส ระจากระบบไฟฟาปกติ
ครอบคลุมพื้นที่โรงมหรสพถึงบันไดหนีไฟ และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
เมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน เวนแตโรงมหรสพประเภท จ
โรงมหรสพประเภท จ ตอ งมี ระบบจ ายพลัง งานไฟฟา สํา รองสํ าหรั บเครื่ องหมายแสดง
ทางฉุกเฉินและทางเดิน แยกเปนอิสระจากระบบไฟฟาปกติครอบคลุมพื้นที่โรงมหรสพและสามารถ
ทํางานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน
ขอ ๑๙ โรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน
หรือทราบอยางทั่วถึง
(๒) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณ
ตาม (๑) ทํางาน
ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยูในอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของโรงมหรสพจะตองตอเชื่อม
เขากับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของอาคารดังกลาวดวย
ขอ ๒๐ โรงมหรสพ เว น แต โ รงมหรสพประเภท จ ต อ งมี ร ะบบป อ งกั น เพลิ ง ไหม
ซึ่งประกอบดวยทอจายน้ําดับเพลิง ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิง ดังตอไปนี้
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(๑) ทอจายน้ําดับเพลิงตองเปน โลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดัน ใชงานไดไมนอยกวา
๑.๒๐ เมกะปาสกาล โดยทอดังกลาวตองทาสีน้ํามันสีแดง และจะตองตอเขากับทอประธานสงน้ํา และ
ระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคารที่ตั้งโรงมหรสพ และจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร
(๒) ตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร หรือ ๑ นิ้ว และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง
ชนิดหัวตอสวมเร็ว ที่ตอเชื่อมกับระบบของเจาพนักงานดับเพลิงได โดยมีขนาดเสน ผาศูน ยกลาง
๖๕ มิลลิเมตร หรือ ๒.๕๐ นิ้ว พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว ซึ่งสามารถนําไปใชดับเพลิง
ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๓) ตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิง และตองมีระบบสงน้ําที่มีความดัน
ซึ่งสามารถดับเพลิงไดทุกพื้นที่
(๔) ตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็วที่สามารถรับน้ําจาก
รถดับเพลิงได ซึ่งอยูใ นสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและใหอยูใ กล
หัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด โดยที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย และ
บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง”
(๕) ปริ ม าณการส ง จ า ยน้ํ า สํ า รองต อ งมี ป ริ ม าณการจ า ยไม น อ ยกว า ๓๐ ลิ ต รต อ วิ น าที
สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา ๑๕ ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นในอาคาร
หลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปน ตองมากกวา ๙๕ ลิตรตอวิน าที และสามารถจายน้ําสํารองได
เปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาที
ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยูในอาคารขนาดใหญ
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีระบบทอจายน้ําดับเพลิงที่ตอมาจากทอยืนของอาคาร
เพี ย งพอสํ า หรั บ ใช ดั บ เพลิ ง บริ เ วณพื้ น ที่ โ รงมหรสพทั้ ง หมด ในลั ก ษณะตู หั ว ฉี ด น้ํ า ดั บ เพลิ ง
ที่ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง ขนาดเสนผาศูนยกลาง ไมนอยกวา
๒๕ มิลลิเมตร หรือ ๑ นิ้ว และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว ขนาดเสนผาศูนยกลาง
๖๕ มิลลิเมตร หรือ ๒.๕๐ นิ้ว พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว โดยจะตองติดตั้งในจุดที่เขาถึงได
สะดวกและปลอดภัย
ขอ ๒๑ โรงมหรสพนอกจากจะตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ ๒๐ แลว ตองติดตั้ง
เครื่ อ งดั บ เพลิ ง แบบมื อ ถื อ หรื อ เครื่ อ งดั บ เพลิ ง ยกหิ้ ว ตามมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
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ที่มีความสามารถในการปองกันอัคคีภัยไดไมนอยกวาความสามารถเทียบเทา ๔ A และ ๑๐ B และ
มีขนาดบรรจุไมนอยกวา ๑๕ ปอนด หรือ ๖.๘๐ กิโลกรัม ดังตอไปนี้
(๑) บริเวณที่นั่งคนดูชั้นลาง
(ก) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ หลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด อยางนอยขางละ ๑ เครื่อง
(ข) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพอยางนอย
ขางละ ๑ เครื่อง
(ค) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ หนาที่นั่งคนดูแถวหนาสุด อยางนอยขางละ ๑ เครื่อง
(ง) ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ ดานหลังจอหรือบนเวที อยางนอยขางละ ๑ เครื่อง
(๒) บริเวณที่นั่งคนดูช้นั บน ติดตั้งไวที่ผนังโรงมหรสพ หนาที่นั่งคนดูแถวหนาสุดอยางนอย
ขางละ ๑ เครื่อง และหลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด อยางนอยขางละ ๑ เครื่อง
(๓) บริเวณหองฉาย ติดตั้งไวอยางนอย ๒ เครื่อง
สําหรับโรงมหรสพประเภท จ ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว
ที่มีม าตรฐานและมี คุณ สมบั ติใ นการปอ งกัน อัค คีภั ยเชน เดี ยวกั น กั บเครื่ องดับ เพลิ งตามวรรคหนึ่ ง
ไมนอยกวา ๒ เครื่อง ตอพื้ น ที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และเพิ่ม ขึ้น อีก ๑ เครื่อ ง ตอพื้น ที่
๒๕๐ ตารางเมตรที่เพิ่มขึ้น
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน
๑.๕๐ เมตร ในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอย
ไดโดยสะดวก
ขอ ๒๒ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ที่เปน อาคารขนาดใหญจะตองจัดใหมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือระบบอื่นที่เทียบเทาที่สามารถทํางานได
ดวยตัวเองทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
โรงมหรสพประเภท ค หรือโรงมหรสพประเภท ง ซึ่งตั้งอยูในอาคารขนาดใหญ อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ จะตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๒๓ อาคารใดที่มีโ รงมหรสพตั้งอยูตั้ง แตชั้ น ที่สองขึ้น ไป ตอ งจัดใหมีบั น ไดหนีไ ฟ
ใหเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง
ขอ ๒๔ ทางหนีไฟจะตองมีสวนปดลอมที่ไมมีชองใหไฟหรือควันจากภายนอกผานเขามาได
และสว นปดล อมนี้ต องมีอัต ราการทนไฟไดไม นอยกวาสองชั่วโมง และมีป ระตูหนี ไฟซึ่ง มีขนาด
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ความกวาง ระบบระบายอากาศ ระบบอัดลมภายใน แสงสวางจากไฟฟาฉุกเฉินและปายบอกทางหนีไฟ
เชนเดียวกับบันไดหนีไฟตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง
ขอ ๒๕ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ค ตองมีแสงไฟทางเดินระหวางแถวที่นั่ง
เพื่อใหแสงสวางตลอดความยาวของทางเดินระหวางแถวที่นั่ง หรือทางเดินแตละขั้นในกรณีที่ทําเปน
ขั้นบันได
ขอ ๒๖ แนวทางเดินภายในโรงมหรสพตองมีปายบอกทางหนีไฟที่เห็นไดชัดเจนตลอดเวลา
ไปสูบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไดโดยสะดวก
ขอ ๒๗ ผนังโดยรอบโรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ จะตองมีอัตราการทนไฟ
ไดไมนอยกวาสองชั่วโมง
ขอ ๒๘ โรงมหรสพจะต อ งจั ด ให มี ป ระตู ท างออกที่ ส ามารถเป ด ออกได โ ดยสะดวก
ตลอดเวลาที่มีคนดูอยูขางใน
ขอ ๒๙ วัส ดุที่ ใ ช ภ ายในโรงมหรสพ และทางเดิน ตามข อ ๓๙ และขอ ๔๐ ทั้ งหมด
จะตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) วัสดุที่ไมมีสวนใดติดไฟหรือลุกไหมเมื่อถูกไฟที่อุณหภูมิไมนอยกวา ๗๕๐ องศาเซลเซียส
ตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 136 (ASTM E 136) หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ
(๒) วั ส ดุ ที่ มี อั ต ราการลามไฟไม เ กิ น ๗๕ และอั ต ราการกระจายควั น ไม เ กิ น ๔๕๐
ตามมาตรฐานเอ็นเอฟพีเอ 101-2000 (NFPA 101-2000) หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองเห็นชอบ
ขอ ๓๐ การเดินสายระบบไฟฟา ระบบเสียง และระบบสัญญาณตาง ๆ ใหเดินในทอโลหะ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เวนแตจะใชสายชนิดทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
หมวด ๔
จํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ
ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ
ขอ ๓๑ โรงมหรสพประเภท ก และประเภท ค ตอ งจั ดที่ นั่ง คนดู ภายในโรงมหรสพ
ดังตอไปนี้
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(๑) ในกรณีที่ จัด ใหมี ที่นั่ง ติด ตอกั น และที่ นั่งปลายสุด ทั้งสองดานติด ทางเดิน ใหมี ที่นั่ ง
ติดตอกันไดไมเกิน ๒๐ ที่นั่ง
(๒) ในกรณีที่จัดใหมีที่นั่งติดตอกันตลอดแถวเกินกวาหนึ่งตอนและที่นั่งปลายสุดทั้งสองดาน
ของแตละตอนติดทางเดิน ใหมีที่นั่งติดตอกันไดไมเกินตอนละ ๑๖ ที่นั่ง
(๓) ในกรณีที่ จัด ให มี ที่นั่ งติ ดต อกั น ตลอดแถวเกิน กว า หนึ่ งตอนและมี ต อนใดตอนหนึ่ ง
ติดผนังดานขางของโรงมหรสพ ใหตอนที่ติดผนังโรงมหรสพมีที่นั่งไดไมเกิน ๖ ที่นั่ง
การจัดที่นั่งตาม (๑) (๒) และ (๓) นั้น ตองจัดใหที่นั่งปลายสุดของแตละตอนที่ไมติดผนัง
โรงมหรสพติดทางเดินซึ่งมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร
ภายในโรงมหรสพตองจัดใหมีทางเดิน ตามขวางทั้งดานหนาและดานหลังมีความกวางสุทธิ
ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และทุกระยะที่นั่งไมเกิน ๘ แถว ตองจัดใหมีทางเดินตามขวางมีความกวางสุทธิ
ไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ดวย
ขอ ๓๒ โรงมหรสพประเภท ข ประเภท ง และประเภท จ ถามีการจัดที่นั่งในลักษณะ
เปนแถว จะตองจัดที่นั่งคนดูเชนเดียวกับขอ ๓๑
ขอ ๓๓ ที่นั่งคนดูภายในพื้น โรงมหรสพประเภท จ จะตองมีระยะหางจากเวทีการแสดง
หรือจอรับภาพไมนอยกวา ๑.๕ เทาของจุดสูงสุดของเวทีการแสดงหรือจอรับภาพ
ขอ ๓๔ โรงมหรสพจะตองมีจํานวนทางออกหรือประตูทางออก ดังตอไปนี้
(๑) โรงมหรสพที่มีความจุคนไมเกินหาสิบคน ตองมีทางออกหรือประตูทางออกไมนอยกวา
สองแหง
(๒) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแตหาสิบเอ็ดคนถึงสองรอยหาสิบคน ตองมีทางออกหรือ
ประตูทางออกไมนอยกวาสามแหง
(๓) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแตสองรอยหาสิบเอ็ดคนถึงหกรอยคน ตองมีทางออกหรือ
ประตูทางออกไมนอยกวาสี่แหง
(๔) โรงมหรสพที่มีความจุคนตั้งแตหกรอยเอ็ดคนขึ้นไป ตองมีทางออกหรือประตูทางออก
ไมนอยกวาหาแหง
โรงมหรสพที่มี ก ารจั ด ที่ นั่ง คนดูใ นพื้ น ชั้ น ลอย ใหมี ก ารจั ด ทางออกหรื อ ประตู ทางออก
ตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งในพื้นชั้นลอยดังกลาวดวย
ทางออกหรื อประตูท างออกของโรงมหรสพที่ ตั้ ง อยู ด า นข า งจะต อ งตรงกั บแนวทางเดิ น
ตามแนวขวางของโรงมหรสพตามขอ ๓๑ วรรคสาม
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ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกสองแหง ระยะหางระหวางทางออกหรือ
ประตูทางออกตองมีระยะไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ
ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกตั้งแตสามแหงขึ้นไปตองจัดใหมีทางออก
หรือประตูทางออกที่ผ นั งโรงมหรสพสามดาน ยกเว น ผนังด านหลัง จอรับภาพ และทางออกหรื อ
ประตูทางออกอยางนอยสองแหงตองมีระยะหางจากทางออกหรือประตูทางออกอื่นไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ
ในกรณี ที่โ รงมหรสพมี เวทีก ารแสดง จะตองมีท างออกหรือ ประตู ทางออกดา นหลัง เวที
เพิ่มอีกอยางนอยหนึ่งแหง
เพื่ อประโยชน ใ นการคํ านวณจํ า นวนทางออกหรื อประตู ท างออกตามขอ นี้ ในกรณีข อง
โรงมหรสพที่ไมมีการจัดที่นั่งคนดู ใหคิดจํานวนที่นั่งคนดูเทากับความจุคนโดยมีความจุคนไมเกิน
อัตราสวนหนึ่งคนตอพื้นที่ ๐.๖๐ ตารางเมตร
ขอ ๓๕ โรงมหรสพที่ตั้งอยูตั้งแตชั้น ที่สองขึ้นไป เวน แตโรงมหรสพประเภท จ ตองมี
ระยะหางเมื่อวัดตามแนวทางเดิน ดังตอไปนี้
(๑) ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะตองมีระยะหางจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ
ไมเกิน ๔๕.๐๐ เมตร
(๒) ที่นั่งทุกที่นั่งจะตองมีระยะหางจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไมเกิน ๖๐.๐๐ เมตร
โรงมหรสพที่ ตั้ง อยู ระดับ พื้น ดิน ประตูท างออกจากโรงมหรสพทุ กบานจะตอ งเปด ออก
สูภายนอกอาคารโดยตรง หากไมสามารถเปดออกสูภายนอกโดยตรงตองอยูหางจากทางออกสูภายนอกอาคาร
ไมเกิน ๔๕.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ขอ ๓๖ โรงมหรสพที่ตั้งอยูในอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปด
และไม มี ผ นั ง ป ด ล อ ม ต อ งติ ด ตั้ ง ระบบควบคุ ม การแพร ก ระจายของควั น และระบบระบายควั น
ในบริเวณดังกลาวที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
ขอ ๓๗ ประตูทางออกจากโรงมหรสพจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนบานประตูซึ่งเปดออกสูภายนอก และเมื่อเปดออกแลวจะตองไมกีดขวางทางเดินหรือ
บันไดหรือชานพักบันได
(๒) บานประตูตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง เวนแตโรงมหรสพประเภท จ
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(๓) เหนือประตูตองมีปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรวา “ทางออก” พรอมดวยสัญลักษณ
ทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะตองมีขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา
๑๕ เซนติเมตร
(๔) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และขนาดความกวาง
ของทุกประตูรวมกันตองเปนไปตามจํานวนที่นั่งคนดูในอัตราสวน ๑ เซนติเมตรตอจํานวนที่นั่งคนดู
หนึ่งคน
(๕) เมื่อเปดออกสูบันไดหนีไฟโดยตรงจะตองมีชานพักขนาดความกวางสุทธิดานละไมนอยกวา
๑.๕๐ เมตร อยูหนาประตูทางออกจากโรงมหรสพ เวนแตโรงมหรสพประเภท จ
(๖) ตองไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พื้นบริเวณหนาประตูทางออกจากโรงมหรสพ
หากจะมีระดับพื้นดานนอกและดานในอยูตางระดับกันใหระดับพื้นดานนอกอยูต่ํากวาพื้น ดานในได
ไมเกิน ๒.๕๐ เซนติเมตร
ขอ ๓๘ ทางออกจากโรงมหรสพจะตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เหนือทางออกตองมีปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรวา “ทางออก” พรอมดวยสัญลักษณ
ทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนตลอดเวลา โดยตัวอักษรจะตองมีขนาดตัวอักษรสูงไมนอยกวา
๑๕ เซนติเมตร
(๒) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร สูงไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร และขนาดความกวาง
ของทางออกทุกแหงรวมกันตองเปนไปตามจํานวนที่นั่งคนดูในอัตราสวน ๑ เซนติเมตร ตอจํานวน
ที่นั่งคนดูหนึ่งคน
(๓) ตองไมมีธรณีประตูหรือขอบกั้น ทั้งนี้ พื้นบริเวณหนาทางออกจากโรงมหรสพ หากจะมี
ระดับพื้นดานนอกและดานในอยูตางระดับกัน ใหระดับพื้น ดานนอกอยูต่ํากวาพื้น ดานในไดไมเกิน
๒.๕๐ เซนติเมตร
ขอ ๓๙ โรงมหรสพประเภท ก ประเภท ข และประเภท จ จะตองมีทางเดินภายนอก
โดยรอบอาคารโรงมหรสพ ซึ่งไมมีสิ่งกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร
ขอ ๔๐ โรงมหรสพประเภท ค และประเภท ง จะตองมีทางเดินภายนอกโดยรอบซึ่งไมมี
สิ่งกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๒.๐๐ เมตร โดยทางเดินโดยรอบดังกลาวจะตองเชื่อมตอกับ
บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ
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ในกรณีที่โรงมหรสพตามวรรคหนึ่งมีหลายโรงในบริเวณเดียวกัน และมีทางเดินภายนอก
ที่ใชรวมกัน ทางเดินภายนอกที่ใชรวมกันดังกลาวจะตองไมมีสิ่งกีดขวาง และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา
๓.๐๐ เมตร
หมวด ๕
การเพิกถอนใบอนุญาต
ขอ ๔๑ เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎกระทรวงนี้
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
ขอ ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏวา
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขออนุญาตคําขอตออายุ
ใบอนุญาต หรือคําขอโอนใบอนุญาต ในสวนที่เปนสาระสําคัญ
(๒) การประกันภัยตามขอ ๗ สิ้นความคุมครองไมวาดวยเหตุใด
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งของคณะกรรมการ
ตามขอ ๔๑ ภายในเวลาที่กําหนด
ขอ ๔๓ เมื่อปรากฏตอกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
วา ผู ได รั บใบอนุ ญ าตไมป ฏิ บัติ ห รือ ปฏิบั ติ ไม ถู กต อ งตามกฎกระทรวงนี้ หรื อมี เ หตุ ที่ จะเพิก ถอน
ใบอนุญาตตามขอ ๔๒ ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แลวแตกรณี เสนอเรื่องดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดรูถึง
เหตุดังกลาว
หมวด ๖
คาธรรมเนียม
ขอ
(๑)
(๒)
(๓)

๔๔ ใหกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังตอไปนี้
ใบอนุญาต
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ ๑๐ บาท
การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

บทเฉพาะกาล
ขอ ๔๕ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ใ ช อ าคารเพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงมหรสพอยู ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากประสงคจะใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไป จะตองทําการ
ปรับปรุงหรือติดตั้งระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองใหเปนไปตามขอ ๑๘ ติดตั้งระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหมใหเปนไปตามขอ ๑๙ ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วใหเปนไป
ตามขอ ๒๑ และติดตั้งปายบอกทางหนีไฟใหเปน ไปตามขอ ๒๖ ขอ ๓๗ และขอ ๓๘ ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ความในวรรคหนึ่งใหใ ชบังคับกับกรณีผูไดรับ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพอยู ก อ นวั น ที่ ก ฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คั บ ที่ ป ระสงค จ ะต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให ใ ช อ าคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพดวย ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ขอ ๔๖ การเปลี่ ย นแปลงที่ นั่ ง คนดู แ ละจํ า นวนแถวของโรงมหรสพที่ มี อ ยู ก อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ ใ ช บั ง คับ หากไม เ ป น การเพิ่ ม จํ า นวนที่ นั่ ง คนดู ใ ห ม ากกว าที่ ไ ด รั บ อนุญ าตไว เ ดิ ม
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
อารีย วงศอารยะ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แบบ ขม. ๑
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ ..............................………
วันที่ ...................................………
ลงชื่อ ................………. ผูรับคําขอ
คําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เขียนที่ ...............................................…..........
วันที่ ........... เดือน .…...................................... พ.ศ. ………….
ขาพเจา …………………………………..………. เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................ ตรอก/ซอย .....................................
ถนน ...............................หมูที่ ...... ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต ...........................
จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ................................... เลขหมายโทรศัพท ........................
เปนนิติบุคคลประเภท ……………….. จดทะเบียนเมื่อ …..….............………...
เลขทะเบียน ………….………… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ …..…. ตรอก/ซอย ...…..…..…….
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตําบล/แขวง .………….…... อําเภอ/เขต ....…….………
จังหวัด ………….…………. รหัสไปรษณีย ………….… เลขหมายโทรศัพท ……......…..………
โดย ............................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...........................................หมูที่ .......
ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ................................. จังหวัด ...........................................
เลขหมายโทรศัพท ...................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ โรงมหรสพ ประเภท
ก
ข
ค
ง
จ ชื่อ …………
อยูบานเลขที่ ………. ตรอก/ซอย ………………...……. ถนน ……...…….…...….….…………
หมูที่ ..…... ตําบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ……….…… จังหวัด ……..….…...……
บรรจุที่นั่งคนดูชั้นลาง ………….……. คน ชั้นบน ……….….…. คน รวม ……….…….… คน
และมี ……………………..……………. เปนผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ของโรงมหรสพ
ขอ ๒ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(๑) ใบอนุ ญ าตหรือ ใบรับ แจง การกอสร างหรือดัด แปลงอาคารจากเจ า พนั กงาน
ทองถิ่น
(๒) แผนผังบริเวณและแบบแปลนของโรงมหรสพที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือ
ดัดแปลงจากเจาพนักงานทองถิ่น

๒
(๓) แผนผั ง บริ เ วณ แผนผั ง พื้ น ที่ ห อ งฉาย แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลน จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ……….. แผน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูในชั้นเดียวกัน
และเปนเจาของเดียวกัน อนุญาตใหใชแผนผังบริเวณรวมกัน จํานวน ๓ ชุด)
(๔) รายการคํานวณ จํานวน …… ชุด
(๕) เอกสารแสดงการเป น เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ป ระสงค จ ะขอใช
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ จํานวน …. ฉบับ
(๖) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากเจ า ของอาคารหรื อ ผู ค รอบครองอาคาร และสํ าเนา
บัตรประจํ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของผูรับมอบอํานาจ
(ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง)
(๗) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
(๙) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ของโรงมหรสพ
(๑๐) เอกสารอื่นๆ (ถามี) ……………………………………………………
(ลงชื่อ) ………………………………………….
( …....…………………...........................… )
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย 9 ในชอง
หนาขอความที่ตองการ
(๓) ในกรณีที่เปนนิติบุคคลหากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรา
นิติบุคคลดวย
(๔) ใหสงสําเนากรมธรรมประกันภัย เมื่อไดรับแจงจากคณะกรรมการภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายใน
ระยะเวลาดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการทราบ ใหถือวาผูขออนุญาต
ไมประสงคที่จะยื่นคําขออนุญาตนี้

๓
บันทึกของเจาหนาที่
แจงใหผูขออนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในวันที่ ......................
เดือน ..................................... พ.ศ. ......................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน ............ บาท ( ……....…….. )
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ …..... เลขที่ ................... ลงวันที่ ……. เดือน .............................
พ.ศ. ......................
ออกใบอนุญาตแลว เลขที่ ............…. ลงวันที่ ................ เดือน .................. พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ....................................………..…….
(ตําแหนง) ...................................……..…………

แบบ ขม. ๒
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ ..............................………
วันที่ ...................................………
ลงชื่อ ................………. ผูรับคําขอ
คําขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เขียนที่ ...............................................…..........
วันที่ ........... เดือน .…...................................... พ.ศ. ………….
ขาพเจา ……………………………………………… เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ............................................
ถนน ......................... หมูที่ ...... ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ............................ เลขหมายโทรศัพท .................................
เปนนิติบุคคลประเภท ……………...…….. จดทะเบียนเมื่อ ….….............………...
เลขทะเบียน ………….…… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ …...….…. ตรอก/ซอย ………..……..…….
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตําบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ………….………
จังหวัด ………….…………. รหัสไปรษณีย ..………….… เลขหมายโทรศัพท …………....…………
โดย ..................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ................................................
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด .............................................
เลขหมายโทรศัพท ...................................................
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาเปนผูไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพประเภท
ก
ข
ค
ง
จ ชื่อ ......................................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที่ .........../.................... ออกให ณ วันที่ ............ เดือน .................... พ.ศ. ...............
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ............ เดือน .................................... พ.ศ. .................................
ขอ ๒ พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(๑) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพฉบับปจจุบันหรือใบแทน
ใบอนุญาตฉบับปจจุบัน
(๒) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชน
(ข) สําเนาทะเบียนบาน

๒
(๓) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน
(ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได
ของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
(ค) สําเนาทะเบียนบาน
(๔) แผนผังบริเวณ แผนผังพื้นที่หองฉาย แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ……….. แผน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูในชั้นเดียวกันและเปนเจาของ
เดียวกัน อนุญาตใหใชแผนผังบริเวณรวมกัน จํานวน ๓ ชุด)
(๕) รายการคํานวณ จํานวน ……… ชุด
(๖) เอกสารแสดงการเป น เจ า ของหรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ป ระสงค จ ะขอใช
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ จํานวน ……….. ฉบับ
(๗) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากเจ า ของอาคารหรื อ ผู ค รอบครองอาคาร และสํ า เนา
บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ บั ต รอื่ น ซึ่ ง ใช แ ทนบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนได ข องผู รั บ มอบอํ า นาจ
(ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง)
(๘) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของ
โรงมหรสพ
(๙) เอกสารอื่นๆ (ถามี) .......................................................................
(ลงชื่อ) ………………………………………
(…....…………………...........................…)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย 9 ในชอง
หนาขอความที่ตองการ
(๓) ในกรณี ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลหากข อบั ง คั บ กํ า หนดให ต อ งประทั บ ตราใหป ระทั บ ตรา
นิติบุคคลดวย
(๔) ใหสงสําเนากรมธรรมประกันภัย เมื่อไดรับแจงจากคณะกรรมการภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือ ในกรณีที่ผูขออนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลา
ดังกลาวโดยไมแจงเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการทราบ ใหถือวาผูขออนุญาตไมประสงคที่จะยื่น
คําขออนุญาตนี้

๓
บันทึกของเจาหนาที่
แจงใหผูขออนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในวันที่ .............................
เดือน .......................... พ.ศ. ..............
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน ................ บาท ( ……...…….. )
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ …..... เลขที่ .................. ลงวันที่ ……. เดือน ............... พ.ศ. ...........
ออกใบอนุญาตแลว เลขที่ ............…. ลงวันที่ ................ เดือน ........................ พ.ศ. …....

(ลงชื่อ) ....................................………..…….
(ตําแหนง) ...................................……..…………

แบบ ขม. ๓
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ .............................………
วันที่ ...................................………
ลงชื่อ ................………. ผูร ับคําขอ
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เขียนที่ ……………..…………………………
วันที่ ………. เดือน ………………....… พ.ศ. ………
ขาพเจา ………………...…………………..………………… ผูไดรับใบอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ..............................
ถนน ............................ หมูที่ ......... ตําบล/แขวง ..................... อําเภอ/เขต ...............................
จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ..................... เลขหมายโทรศัพท ..........................................
เปนนิติบุคคลประเภท ……………….. จดทะเบียนเมื่อ …..….....………...
เลขทะเบียน ………….……… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ ….…. ตรอก/ซอย ………………….
ถนน ……….…………..……………… หมูที่ …...... ตําบล/แขวง .………………..…………...
อํ า เภอ/เขต ………………จั งหวั ด ………………………. รหั ส ไปรษณี ย ..………..……….…
เลขหมายโทรศัพท ……......………..……… โดย ................................................. ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบแทนใบอนุญาต อยูบานเลขที่ ............. ตรอก/ซอย ..................................
ถนน ........................... หมูที่ ....... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต .................................
จังหวัด .................................... เลขหมายโทรศัพท ................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอ
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอ ๑ ขาพเจาไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เลขที่ ………………………………….… ลงวันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. …….….
อยูบานเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………….……….………
หมูที่ …………… ตําบล/แขวง ……...………….…… อําเภอ/เขต ……………….…………….
จังหวัด ……………………………………
ขอ ๒ ใบอนุญาตดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่ ……………..
เดือน …………... พ.ศ. …...…

๒
ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังตอไปนี้
(๑) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้น
สูญหาย (ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย)
(๒) ใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน (ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย
หรือชํารุดบางสวน)

(ลงชื่อ) ………………………………….
(…………………………………….)
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต

หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย 9 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

๓
บันทึกของเจาหนาที่
ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาตเปนเงิน .................. บาท
( …….................……….. )
ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ......... เลขที่ .............. ลงวันที่ …... เดือน ............. พ.ศ. .......
ออกใบแทนใบอนุญาตแลว เลขที่ ........…. ลงวันที่ .......... เดือน ............................
พ.ศ. …....

(ลงชื่อ) ..............................…..…….
(ตําแหนง) ................................…………

แบบ ขม. ๔
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ .............................………
วันที่ ...................................………
ลงชื่อ ................………. ผูร ับคําขอ
คําขอโอนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เขียนที่ ………………………………………
วันที่ …. เดือน ………….…..… พ.ศ. ………..……
ขาพเจา ……………………………………………………………………. ผูไดรับใบอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบ านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย .............................................
ถนน ...................... หมูที่ ......... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณีย ............................ เลขหมายโทรศัพท .....................................
เปนนิติบคุ คลประเภท ……………...…….. จดทะเบียนเมื่อ …..….............……..…...
เลขทะเบียน ………………… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ …...….…. ตรอก/ซอย ………..………..…….
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตําบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ………………….……
จังหวัด ………….……………. รหัสไปรษณีย ..………….… เลขหมายโทรศัพท …………….....…………
โดย ................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูไดรับใบอนุญาต
อยูบานเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................. หมูที่ ...................
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ....................................................
เลขหมายโทรศัพท ...................................................
ขอยื่นคําขอโอนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอ ๑ โรงมหรสพที่ขออนุญาตนี้ไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ประเภท ก
ข
ค
ง
จ ชื่อ ...…………………………………………….………….
ตามใบอนุญาตเลขที่ …………….…………. ลงวันที่ ………… เดือน ……………………. พ.ศ. ………
ตั้งอยูบานเลขที่ …………….………… ตรอก/ซอย ……………………… ถนน …………………………
หมูที่ ………..……. ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต ……………….. จังหวัด ………………
ขอ ๒ ขอโอนใบอนุญาตใหแก ………………………………………………………………...
เปนบุคคลธรรมดา อยูบ านเลขที่ ................... ตรอก/ซอย .............................................
ถนน .................................. หมูที่ ....... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณีย ............................ เลขหมายโทรศัพท .....................................

๒
เปนนิติบคุ คลประเภท ……………...…….. จดทะเบียนเมื่อ …..….............……..…...
เลขทะเบียน ……………… มีสํานักงานตั้งอยูบา นเลขที่ …...….…. ตรอก/ซอย ……..…..………..…….
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตําบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ………………….……
จังหวัด …………………. รหัสไปรษณีย ..………………….… เลขหมายโทรศัพท …………….....…………
โดย ................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคลผูรับโอนใบอนุญาต
อยูบานเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ........................................ หมูที่ .........
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ....................................................
เลขหมายโทรศัพท .......................................
ตั้งแตวนั ที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ................... เนื่องจาก .........................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังตอไปนี้
(๑) ใบอนุญาตเลขที่ …….. / ……….. ลงวันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. ……...
(๒) หนั ง สื อ มอบอํ า นาจจากผู ข อโอนใบอนุ ญ าตหรื อ ผู รั บ โอนใบอนุ ญ าต และสํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีที่ผูขอโอน
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง)
(๓) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย น วั ต ถุ ป ระสงค และผู มี อํ า นาจลงชื่ อ แทน
นิติบุคคลของผูขอโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปน
ผูขอโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต)
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอโอนใบอนุญาตและผูรับโอน
ใบอนุญาต
(๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) …………………………………………………………………..
(ลงชื่อ) ………………………………….
(…………………………………)
ผูขอโอนใบอนุญาต

(ลงชื่อ)………………………………….
(………………………………….)
ผูรับโอนใบอนุญาต
หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย 9 ในชอง
หนาขอความที่ตองการ
(๓) ในกรณีที่เปนนิติบุคคลหากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย

๓
บันทึกของเจาหนาที่
แจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลวเมือ่ วันที่ ……… เดือน ………………. พ.ศ. .......
(ลงชื่อ) ……………………………………..
(ตําแหนง) …………………………………….
เจาหนาที่ผบู นั ทึก

แบบ อม.
(ครุฑ)
ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
เลขที่ ….. / ………..
อนุญาตให …………………………………………… เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
อยูที่ ……………….………. ตรอก/ซอย ………………..…………. ถนน ………………………………..
หมูที่ ….. ตําบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………. จังหวัด ………….………….
รหัสไปรษณีย ……………………..
ขอ ๑ ใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ประเภท ……………….. ชื่อ …………………………….………. ตั้งอยูที่ …………..………………….
ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ………………………หมูที่ …….... ตําบล/แขวง ………………
อําเภอ/เขต ………………….… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย ………………………….
ขอ ๒ อาคารที่ไดรับอนุญาตใหใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพนี้ บรรจุคนดู
ชั้นลาง …….…. คน ชั้นบน ……….. คน รวม ………….. คน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน เลขที่ ……../………………
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ ๓ ผูไดรบั ใบอนุญาตตองปฏิบัตติ ามเงือ่ นไข ดังตอไปนี้
(๑) ……………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(๒) ………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. …………
ออกให ณ วันที่ ……. เดือน ………………………. พ.ศ. ….

(ลงชื่อ) ……………………………………….
( ……………………………………. )
ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ

คําเตือน
๑. ใบอนุ ญ าตฉบั บ นี้ ใ ห ใ ช ไ ด ต ามระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นใบอนุ ญ าต ถ า ประสงค จ ะ
ขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตอคณะกรรมการไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาต
สิ้นอายุ
๒. ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ใ ช อ าคารเพื่ อ ประกอบกิ จ การโรงมหรสพจะต อ งแสดงสํ า เนา
ใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้น

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตราย
อันเกิดแตการเลนมหรสพไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพโดยตรง ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ และโดยที่มาตรา ๓๙
เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
โดยพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร (ฉบั บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญ ญัติใ หก ารกําหนดประเภทของ
โรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย การปองกันอันตราย จํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสว นตาง ๆ
ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การอนุ ญ าต การตออายุ ใ บอนุ ญ าต การโอนใบอนุ ญ าต และการออกใบแทนใบอนุญ าตให ใ ช อาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพให เ ป น ไปตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การกํ า หนดกรอบแนวทาง
ในการปฏิบัติง านใหแกเจาพนัก งานทองถิ่น ที่เกี่ย วของ จึงจําเปน ตองออกกฎกระทรวงนี้

