
หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ประเภทและระบบความปลอดภัย 

ของโรงมหรสพ  และอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคาร 
เพื่อประกอบกจิการโรงมหรสพ 

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  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“ความกวางสุทธิ”  หมายความวา  ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก 

ส่ิงใด  ๆ  กีดขวาง 
“ความจุคน”  หมายความวา  จํานวนผูเขาชมมากที่สุดที่สามารถใชพื้นที่ของโรงมหรสพ   
“ทางหนีไฟ”  หมายความว า   ทางออกและแนวทางออกเพื่อใหคนออกจากอาคาร   

เมื่อเกิดอัคคีภัย  โดยจะตองเปนเสนทางซึ่งตอเนื่องกันเพื่อออกจากภายในอาคารไปสูบันไดหนีไฟ   
หรือที่เปดโลงภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดิน 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร  หรือคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตจังหวัดอื่น  
แลวแตกรณี   
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“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ   
“ถนนสาธารณะ”  หมายความวา  ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน 

ทางสัญจรได  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม   
หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๒ โรงมหรสพแบงออกเปน  ๕  ประเภท  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพประเภท  ก  หมายความถึง  โรงมหรสพที่เปนอาคารเด่ียว  ซ่ึงมีการจัดที่นั่งคนดู

ในลักษณะยึดติดกับพื้น 
(๒) โรงมหรสพประเภท  ข  หมายความถึง  โรงมหรสพที่เปนอาคารเดี่ยว  ซ่ึงไมมีการจัด 

ที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 
(๓) โรงมหรสพประเภท  ค  หมายความถึง  โรงมหรสพที่ต้ังอยูในอาคารที่ประกอบกิจการ

หลายประเภทรวมกัน  ซ่ึงมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 
(๔) โรงมหรสพประเภท  ง  หมายความถึง  โรงมหรสพที่ต้ังอยูในอาคารที่ประกอบกิจการ

หลายประเภทรวมกัน  ซ่ึงไมมีการจัดที่นั่งคนดูในลักษณะยึดติดกับพื้น 
(๕) โรงมหรสพประเภท  จ  หมายความถึง  โรงมหรสพที่ต้ังอยูกลางแจงซ่ึงมีร้ัวที่ถาวรหรือ 

มีลักษณะมั่นคงแข็งแรงกั้นขอบเขตโรงมหรสพและมีพื้นที่ภายในขอบเขตโรงมหรสพตั้งแต  ๑๕๐  
ตารางเมตรขึ้นไป 

ขอ ๓ สถานที่ต้ังโรงมหรสพตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้   
(๑) โรงมหรสพตองต้ังอยูในระดับไมตํ่ากวาระดับพื้นดินที่กอสราง   
(๒) โรงมหรสพประเภท  ก  ประเภท  ข  และประเภท  จ  ตองต้ังอยูในที่ดินที่มีดานใดดานหนึ่ง

ของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา  ๑๒.๐๐  เมตร  และที่ดินดานนั้นตองอยูติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวาง
ไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร 

(๓) โรงมหรสพประเภท  ค  และประเภท  ง  ตองต้ังอยูในตําแหนงที่มีบันไดหนีไฟ  หรือ 
ทางหนีไฟจากโรงมหรสพเพื่อออกสูภายนอกอาคารไดอยางนอยสองทาง  และบันไดหนีไฟ  หรือ 
ทางหนีไฟตองมีขีดความสามารถในการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอกอาคารได 
ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง 
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หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต 

การตออายุใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต 
 

 

ขอ ๔ เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใดประสงคจะใชอาคารหรือสวนใดของ 
อาคารนั้นที่ไดดําเนินการกอสรางหรือดัดแปลงแลวเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ใหย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาตตามแบบ  ขม.  ๑  ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว  ตอคณะกรรมการ  โดยอาคารที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนผานกรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง  สําหรับอาคารที่ต้ังอยูในเขตจังหวัดอื่นใหย่ืนผานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ที่อาคารที่ประสงคจะใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพนั้นต้ังอยู   

ขอ ๕ ใหเจาหนาที่ผู รับคําขอตามขอ  ๔  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอของผูขอรับใบอนุญาต  และเสนอคําขอพรอมดวยความเห็นตอคณะกรรมการ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับเร่ือง
จากเจาหนาที่ตามขอ  ๕ 

เมื่อคณะกรรมการเห็นวาอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ประสงคจะขออนุญาตใช
เพื่อเปนโรงมหรสพนั้นไดกอสรางหรือดัดแปลงแลวเสร็จโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๒๑  
หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  และเห็นควรอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  
ก็ใหมีหนังสือแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยตามขอ  ๗  ใหแก
คณะกรรมการโดยสงผานกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
ที่โรงมหรสพนั้นต้ังอยู  แลวแตกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ   

เมื่อคณะกรรมการได รับสําเนากรมธรรมประกันภัยตามวรรคสองแลว  ใหประธาน
คณะกรรมการออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสําเนากรมธรรม
ประกันภัย 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในวรรคสองโดยไมแจงเหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการทราบ   ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต 
ไมประสงคที่จะย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอีกตอไป   
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ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามแบบ  อม.  ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๗ สําเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการ 

ตามขอ   ๖   จะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายตอชี วิต   รางกาย  และทรัพยสิน 
ของบุคคลภายนอก  โดยมีจํานวนเงินคุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาท
ตอคน  คารักษาพยาบาลไมตํ่ากวาหนึ่งแสนบาทตอคน  รวมกันแลวไมนอยกวาหาลานบาทตอคร้ัง   
และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป 

ขอ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไมอนุญาต  ใหมีหนังสือแจงมติไมอนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการมีมติไมอนุญาต 

ขอ ๙ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต
ตามแบบ  ขม.  ๒  ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาว  จํานวน 
สามชุดตอคณะกรรมการ  ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  โดยย่ืนผาน 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นต้ังอยู  แลวแตกรณี  
และเมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลว  ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต   

ในการพิจารณาใหตออายุใบอนุญาต  ใหนําขอ  ๕  ขอ  ๖  ขอ  ๗  และขอ  ๘  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม  โดยใหประธานคณะกรรมการออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ  ขม.  ๓  ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย  
หรือชํารุด  ตอคณะกรรมการ  โดยใหย่ืนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นต้ังอยู  แลวแตกรณี   

ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาต  โดยใหระบุคําวา  “ใบแทน”  ดวยตัวอักษรสีแดง 
ไวดานบนของใบอนุญาต  และใหมีวัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อประธาน
คณะกรรมการกํากับไวในใบแทนใบอนุญาตดวย 

ขอ ๑๑ ผูไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกบุคคลอื่น  ให ย่ืนคําขอ 
โอนใบอนุญาตตามแบบ   ขม.  ๔  ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว 
ในแบบดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา  โดยใหย่ืนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่โรงมหรสพนั้นต้ังอยู  แลวแตกรณี 
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ในการพิจารณาใหโอนใบอนุญาต  ใหนําขอ  ๕  และขอ   ๖   วรรคหนึ่ง  มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 

ใบอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาต  โดยใหระบุคําวา  “โอนแลว”  ดวยตัวอักษรสีแดง
ไวดานบนของใบอนุญาต  และใหระบุชื่อผู รับโอน  วัน  เดือน  ป  ที่อนุญาตใหโอนใบอนุญาต   
พรอมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการกํากับไวในใบอนุญาตดวย   

ขอ ๑๒ แผนผังบริเวณ  แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลน   และรายการคํานวณ 
ของโรงมหรสพตองเปนส่ิงพิมพ  สําเนา  ภาพถาย  หรือเขียนดวยหมึก  และตองเปนไปตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตราสวน  ขนาด  ระยะ  น้ําหนัก  และหนวยการคํานวณตาง  ๆ  ใหใชมาตราเมตริก 
(๒) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๕๐๐  แสดงลักษณะที่ต้ังและขอบเขต

ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพรอมดวยรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 
 (ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนั้นต้ังอยู 
 (ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ 
 (ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณ 

ที่ติดตอกันดวยโดยสังเขป  พรอมดวยเคร่ืองหมายทิศ   
 (ง) แสดงระดับของพื้นโรงมหรสพและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะ

ที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน 
 (จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภายนอกอาคาร 
(๓) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา  ๑  ใน  ๑๐๐  โดยตองแสดงรูปตาง  ๆ  คือ  

แปลนพื้น  รูปดานไมนอยกวาสองดาน  รูปตัดทางขวาง  รูปตัดทางยาว  ผังโครงสรางอัฒจันทรที่นั่ง  
และทางเดิน  พรอมทั้งหองฉายของสถานที่ เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพในกรณีที่มีหองฉาย   
พรอมดวยแบบแปลนแสดงสวนตาง  ๆ  ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหชัดเจน  เชน  
แผนผังการจัดที่นั่งคนดู  ชองทางเดินภายในโรงมหรสพ  ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ  รายละเอียด
สวนตาง  ๆ  ของอาคารชั้นที่ใชเปนสถานที่ เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  รวมถึงแบบแปลน 
และรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงมหรสพ  ระบบทอน้ําดับเพลิง 
ที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําหรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารองไวดวย   

(๔) รายการประกอบแบบแปลน  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ 
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ขอ ๑๓ แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย   
(๑) แผนผังวงจรไฟฟาของโรงมหรสพที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวง

ซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๒)  ซ่ึงแสดงถึง 
 (ก) รายละเอียดการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอย 

ของระบบไฟฟา  แสงสวาง  และกําลัง 
 (ข) รายละเอียดการเดินสายและติดต้ังอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  

เวนแตโรงมหรสพประเภท  จ 
 (ค) รายละเอียดการเดินสายและติดต้ังอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน 
(๒) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน  สายประธานตาง  ๆ  รวมทั้ง

รายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ 
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 
(๔) แผนผังวงจรและการติดต้ังแผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง 
(๕) ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท  ก  และประเภท  ข  ใหมีแผนผังและรายละเอียด 

การเดินสายและการติดต้ังอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาดวย   
ขอ ๑๔ ใหแสดงรายการคํานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอกอาคาร 

ไดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง 
ใหแสดงรายการคํานวณโครงสรางอัฒจันทรที่นั่ง  และทางเดิน  พรอมดวยหองฉายของ

สถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
หมวด  ๓ 

ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย 
 

 

ขอ ๑๕ ผูไดรับใบอนุญาตตองจัดใหมีผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ของโรงมหรสพอยางนอยหนึ่งคนซึ่งมีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณและไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
แผนกชางไฟฟา  หรือแผนกชางยนต  หรือมีประสบการณควบคุมดูแลโรงมหรสพไมนอยกวาหาป   
เพื่อควบคุม  ดูแล  และปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่เปดการแสดงมหรสพ   

ขอ ๑๖ โรงมหรสพตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อการใหแสงสวางหรือกําลัง  ซ่ึงตองมี
การเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับประเทศไทยของสมาคม
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  หรือตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 

ในระบบจายพลังงานไฟฟาตองมีสวิตชประธานสําหรับโรงมหรสพโดยเฉพาะติดต้ัง 
ในสถานที่ที่สามารถเขาถึงไดโดยงาย   

ขอ ๑๗ แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน 
การตอลงดิน  หลักสายดิน  และวิธีการตอ  ใหเปนไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟาสําหรับ

ประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  หรือมาตรฐานของ 
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค  หรือมาตรฐานอื่นที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ 

ขอ ๑๘ โรงมหรสพหรืออาคารที่ต้ังโรงมหรสพตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง  
สําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน  ทางเดิน  บันได  บันไดหนีไฟ  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมและ
ไฟสองสวางสําหรับทางเดิน  หองโถง  บันได  บันไดหนีไฟ  แยกเปนอิสระจากระบบไฟฟาปกติ  
ครอบคลุมพื้นที่โรงมหรสพถึงบันไดหนีไฟ  และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  
เมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน  เวนแตโรงมหรสพประเภท  จ 

โรงมหรสพประเภท   จ  ตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับเคร่ืองหมายแสดง 
ทางฉุกเฉินและทางเดินแยกเปนอิสระจากระบบไฟฟาปกติครอบคลุมพื้นที่โรงมหรสพและสามารถ
ทาํงานไดโดยอัตโนมัติไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

ขอ ๑๙ โรงมหรสพ  เวนแตโรงมหรสพประเภท  จ  ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม  
ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารไดยิน
หรือทราบอยางทั่วถึง 

(๒) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณ
ตาม  (๑)  ทํางาน 

ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท  ค  หรือโรงมหรสพประเภท  ง  ซ่ึงต้ังอยูในอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของโรงมหรสพจะตองตอเชื่อม
เขากับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมของอาคารดังกลาวดวย 

ขอ ๒๐ โรงมหรสพ   เวนแตโรงมหรสพประเภท   จ   ตองมีระบบปองกันเพลิงไหม   
ซ่ึงประกอบดวยทอจายน้ําดับเพลิง  ที่เก็บน้ําสํารอง  และหัวรับน้ําดับเพลิง  ดังตอไปนี้   
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(๑) ทอจายน้ําดับเพลิงตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดัน  ใชงานไดไมนอยกวา  
๑.๒๐  เมกะปาสกาล  โดยทอดังกลาวตองทาสีน้ํามันสีแดง  และจะตองตอเขากับทอประธานสงน้ํา  และ
ระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคารที่ต้ังโรงมหรสพ  และจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 

(๒) ตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ํา
ดับเพลิง  ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๕  มิลลิเมตร  หรือ  ๑  นิ้ว  และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง
ชนิดหัวตอสวมเร็ว  ที่ตอเชื่อมกับระบบของเจาพนักงานดับเพลิงได  โดยมีขนาดเสนผาศูนยกลาง   
๖๕  มิลลิเมตร  หรือ  ๒.๕๐  นิ้ว  พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว  ซ่ึงสามารถนําไปใชดับเพลิง
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

(๓) ตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิง  และตองมีระบบสงน้ําที่มีความดัน   
ซ่ึงสามารถดับเพลิงไดทุกพื้นที่   

(๔) ตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดต้ังภายนอกอาคารชนิดขอตอสวมเร็วที่สามารถรับน้ําจาก
รถดับเพลิงได  ซ่ึงอยูในสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและใหอยูใกล 
หัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด  โดยที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย  และ
บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา  “หัวรับน้ําดับเพลิง” 

(๕) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา  ๓๐  ลิตรตอวินาที   
สําหรับทอยืนทอแรก  และไมนอยกวา  ๑๕  ลิตรตอวินาที  สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มข้ึนในอาคาร
หลังเดียวกัน  แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา  ๙๕  ลิตรตอวินาที  และสามารถจายน้ําสํารองได 
เปนเวลาไมนอยกวา  ๓๐  นาที   

ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท  ค  หรือโรงมหรสพประเภท  ง  ซ่ึงต้ังอยูในอาคารขนาดใหญ  
อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ตองจัดใหมีระบบทอจายน้ําดับเพลิงที่ตอมาจากทอยืนของอาคาร  
เพียงพอสําหรับใช ดับเพลิงบริเวณพื้นที่โรงมหรสพทั้งหมด   ในลักษณะตูหัวฉีดน้ํ าดับเพลิง 
ที่ประกอบดวย  หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิง  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  ไมนอยกวา  
๒๕  มิลลิเมตร  หรือ  ๑  นิ้ว  และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็ว  ขนาดเสนผาศูนยกลาง  
๖๕  มิลลิเมตร  หรือ  ๒.๕๐  นิ้ว  พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไว  โดยจะตองติดต้ังในจุดที่เขาถึงได
สะดวกและปลอดภัย 

ขอ ๒๑ โรงมหรสพนอกจากจะตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ  ๒๐  แลว  ตองติดต้ัง
เค ร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเค ร่ืองดับเพลิงยกห้ิวตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม   
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ที่มีความสามารถในการปองกันอัคคีภัยไดไมนอยกวาความสามารถเทียบเทา  ๔  A  และ  ๑๐  B  และ 
มีขนาดบรรจุไมนอยกวา  ๑๕  ปอนด  หรือ  ๖.๘๐  กิโลกรัม  ดังตอไปนี้   

(๑) บริเวณที่นั่งคนดูชั้นลาง   
 (ก) ติดต้ังไวที่ผนังโรงมหรสพ  หลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด  อยางนอยขางละ  ๑  เคร่ือง   
 (ข) ติดต้ังไวที่ผนังโรงมหรสพประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพอยางนอย

ขางละ  ๑  เคร่ือง   
 (ค) ติดต้ังไวที่ผนังโรงมหรสพ  หนาที่นั่งคนดูแถวหนาสุด  อยางนอยขางละ  ๑  เคร่ือง   
 (ง) ติดต้ังไวที่ผนังโรงมหรสพ  ดานหลังจอหรือบนเวที  อยางนอยขางละ  ๑  เคร่ือง   
(๒) บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน  ติดต้ังไวที่ผนังโรงมหรสพ  หนาที่นั่งคนดูแถวหนาสุดอยางนอย

ขางละ  ๑  เคร่ือง  และหลังที่นั่งคนดูแถวหลังสุด  อยางนอยขางละ  ๑  เคร่ือง 
(๓) บริเวณหองฉาย  ติดต้ังไวอยางนอย  ๒  เคร่ือง 
สําหรับโรงมหรสพประเภท  จ  ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกห้ิว 

ที่มีมาตรฐานและมีคุณสมบัติในการปองกันอัคคีภัยเชนเดียวกันกับเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง   
ไมนอยกวา  ๒  เคร่ือง  ตอพื้นที่ไมเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  และเพิ่มข้ึนอีก  ๑  เคร่ือง  ตอพื้นที่   
๒๕๐  ตารางเมตรที่เพิ่มข้ึน 

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน  
๑.๕๐  เมตร  ในที่ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน  สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอย
ไดโดยสะดวก 

ขอ ๒๒ โรงมหรสพประเภท  ก  และประเภท  ข  ที่เปนอาคารขนาดใหญจะตองจัดใหมี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  เชน  ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือระบบอื่นที่เทียบเทาที่สามารถทํางานได
ดวยตัวเองทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม  โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด   

โรงมหรสพประเภท  ค  หรือโรงมหรสพประเภท  ง  ซ่ึงต้ังอยูในอาคารขนาดใหญ  อาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  จะตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติตามวรรคหนึ่ง   

ขอ ๒๓ อาคารใดที่มีโรงมหรสพต้ังอยูต้ังแตชั้นที่สองข้ึนไป  ตองจัดใหมีบันไดหนีไฟ 
ใหเปนไปตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง   

ขอ ๒๔ ทางหนีไฟจะตองมีสวนปดลอมที่ไมมีชองใหไฟหรือควันจากภายนอกผานเขามาได  
และสวนปดลอมนี้ตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง  และมีประตูหนีไฟซ่ึงมีขนาด 
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ความกวาง  ระบบระบายอากาศ  ระบบอัดลมภายใน  แสงสวางจากไฟฟาฉุกเฉินและปายบอกทางหนีไฟ
เชนเดียวกับบันไดหนีไฟตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเกี่ยวกับอาคารสูง 

ขอ ๒๕ โรงมหรสพประเภท  ก  และประเภท  ค  ตองมีแสงไฟทางเดินระหวางแถวที่นั่ง
เพื่อใหแสงสวางตลอดความยาวของทางเดินระหวางแถวที่นั่ง  หรือทางเดินแตละข้ันในกรณีที่ทําเปน
ข้ันบันได   

ขอ ๒๖ แนวทางเดินภายในโรงมหรสพตองมปีายบอกทางหนีไฟที่เห็นไดชัดเจนตลอดเวลา
ไปสูบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไดโดยสะดวก 

ขอ ๒๗ ผนังโดยรอบโรงมหรสพ  เวนแตโรงมหรสพประเภท  จ  จะตองมีอัตราการทนไฟ
ไดไมนอยกวาสองชั่วโมง 

ขอ ๒๘ โรงมหรสพจะตองจัดใหมีประตูทางออกที่สามารถเปดออกไดโดยสะดวก
ตลอดเวลาที่มีคนดูอยูขางใน 

ขอ ๒๙ วัสดุที่ใชภายในโรงมหรสพ  และทางเดินตามขอ  ๓๙  และขอ  ๔๐  ทั้งหมด  
จะตองเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) วัสดุที่ไมมีสวนใดติดไฟหรือลุกไหมเมื่อถูกไฟที่อุณหภูมิไมนอยกวา  ๗๕๐  องศาเซลเซียส  
ตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม  อี  136  (ASTM  E  136)  หรือมาตรฐานอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ 

(๒) วัสดุที่มีอัตราการลามไฟไม เกิน  ๗๕  และอัตราการกระจายควันไม เกิน  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  ตองจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ  
ดังตอไปนี้ 
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(๑) ในกรณีที่ จัดใหมีที่นั่งติดตอกันและที่นั่งปลายสุดทั้งสองดานติดทางเดิน  ใหมีที่นั่ง
ติดตอกันไดไมเกิน  ๒๐  ที่นั่ง   

(๒) ในกรณีที่จัดใหมีที่นั่งติดตอกันตลอดแถวเกินกวาหนึ่งตอนและที่นั่งปลายสุดทั้งสองดาน
ของแตละตอนติดทางเดิน  ใหมีที่นั่งติดตอกันไดไมเกินตอนละ  ๑๖  ที่นั่ง 

(๓) ในกรณีที่ จัดใหมีที่นั่งติดตอกันตลอดแถวเกินกวาหนึ่งตอนและมีตอนใดตอนหนึ่ง 
ติดผนังดานขางของโรงมหรสพ  ใหตอนที่ติดผนังโรงมหรสพมีที่นั่งไดไมเกิน  ๖  ที่นั่ง 

การจัดที่นั่งตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  นั้น  ตองจัดใหที่นั่งปลายสุดของแตละตอนที่ไมติดผนัง
โรงมหรสพติดทางเดินซ่ึงมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

ภายในโรงมหรสพตองจัดใหมีทางเดินตามขวางทั้งดานหนาและดานหลังมีความกวางสุทธิ 
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 ที่นั่งคนดูภายในพื้นโรงมหรสพประเภท  จ  จะตองมีระยะหางจากเวทีการแสดง
หรือจอรับภาพไมนอยกวา  ๑.๕  เทาของจุดสูงสุดของเวทีการแสดงหรือจอรับภาพ 

ขอ ๓๔ โรงมหรสพจะตองมีจํานวนทางออกหรือประตูทางออก  ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงมหรสพที่มีความจุคนไมเกินหาสิบคน  ตองมีทางออกหรือประตูทางออกไมนอยกวา

สองแหง   
(๒) โรงมหรสพที่มีความจุคนต้ังแตหาสิบเอ็ดคนถึงสองรอยหาสิบคน  ตองมีทางออกหรือ

ประตูทางออกไมนอยกวาสามแหง   
(๓) โรงมหรสพที่มีความจุคนต้ังแตสองรอยหาสิบเอ็ดคนถึงหกรอยคน  ตองมีทางออกหรือ

ประตูทางออกไมนอยกวาส่ีแหง 
(๔) โรงมหรสพที่มีความจุคนต้ังแตหกรอยเอ็ดคนขึ้นไป  ตองมีทางออกหรือประตูทางออก

ไมนอยกวาหาแหง 
โรงมหรสพที่มีการจัดที่นั่งคนดูในพื้นชั้นลอย  ใหมีการจัดทางออกหรือประตูทางออก 

ตามจํานวนที่กําหนดไวในวรรคหนึ่งในพื้นชั้นลอยดังกลาวดวย   
ทางออกหรือประตูทางออกของโรงมหรสพที่ ต้ังอยูดานขางจะตองตรงกับแนวทางเดิน 

ตามแนวขวางของโรงมหรสพตามขอ  ๓๑  วรรคสาม   



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกสองแหง  ระยะหางระหวางทางออกหรือ
ประตูทางออกตองมีระยะไมนอยกวาคร่ึงหนึ่งของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ 

ในกรณีที่โรงมหรสพมีทางออกหรือประตูทางออกต้ังแตสามแหงข้ึนไปตองจัดใหมีทางออก
หรือประตูทางออกที่ผนังโรงมหรสพสามดาน  ยกเวนผนังดานหลังจอรับภาพ  และทางออกหรือ 
ประตูทางออกอยางนอยสองแหงตองมีระยะหางจากทางออกหรือประตูทางออกอื่นไมนอยกวาคร่ึงหนึ่ง
ของเสนทแยงมุมที่ยาวที่สุดของโรงมหรสพ 

ในกรณีที่โรงมหรสพมีเวทีการแสดง  จะตองมีทางออกหรือประตูทางออกดานหลังเวที 
เพิ่มอีกอยางนอยหนึ่งแหง 

เพื่อประโยชนในการคํานวณจํานวนทางออกหรือประตูทางออกตามขอนี้  ในกรณีของ 
โรงมหรสพที่ไมมีการจัดที่นั่งคนดู  ใหคิดจํานวนที่นั่งคนดูเทากับความจุคนโดยมีความจุคนไมเกิน
อัตราสวนหนึ่งคนตอพื้นที่  ๐.๖๐  ตารางเมตร   

ขอ ๓๕ โรงมหรสพที่ต้ังอยูต้ังแตชั้นที่สองข้ึนไป  เวนแตโรงมหรสพประเภท  จ  ตองมี
ระยะหางเมื่อวัดตามแนวทางเดิน  ดังตอไปนี้ 

(๑) ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะตองมีระยะหางจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ
ไมเกิน  ๔๕.๐๐  เมตร   

(๒) ที่นั่งทุกที่นั่งจะตองมีระยะหางจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟไมเกิน  ๖๐.๐๐  เมตร   
โรงมหรสพที่ ต้ังอยูระดับพื้นดิน  ประตูทางออกจากโรงมหรสพทุกบานจะตองเปดออก 

สูภายนอกอาคารโดยตรง  หากไมสามารถเปดออกสูภายนอกโดยตรงตองอยูหางจากทางออกสูภายนอกอาคาร
ไมเกิน  ๔๕.๐๐  เมตร  เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

ขอ ๓๖ โรงมหรสพที่ต้ังอยูในอาคารตั้งแตสองชั้นข้ึนไปที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปด
และไมมีผนังปดลอม  ตองติดต้ังระบบควบคุมการแพรกระจายของควันและระบบระบายควัน 
ในบริเวณดังกลาวที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม   

ขอ ๓๗ ประตูทางออกจากโรงมหรสพจะตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนบานประตูซ่ึงเปดออกสูภายนอก  และเมื่อเปดออกแลวจะตองไมกีดขวางทางเดินหรือ

บันไดหรือชานพักบันได   
(๒) บานประตูตองมอีัตราการทนไฟไดไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง  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  
หากจะมีระดับพื้นดานนอกและดานในอยูตางระดับกันใหระดับพื้นดานนอกอยูตํ่ากวาพื้นดานในได 
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  ใหระดับพื้นดานนอกอยูตํ่ากวาพื้นดานในไดไมเกิน  
๒.๕๐  เซนติเมตร   

ขอ ๓๙ โรงมหรสพประเภท  ก  ประเภท  ข  และประเภท  จ  จะตองมีทางเดินภายนอก
โดยรอบอาคารโรงมหรสพ  ซ่ึงไมมีส่ิงกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร 

ขอ ๔๐ โรงมหรสพประเภท  ค  และประเภท  ง  จะตองมีทางเดินภายนอกโดยรอบซึ่งไมมี
ส่ิงกีดขวางและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๒.๐๐  เมตร  โดยทางเดินโดยรอบดังกลาวจะตองเชื่อมตอกับ
บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ในกรณีที่โรงมหรสพตามวรรคหนึ่งมีหลายโรงในบริเวณเดียวกัน  และมีทางเดินภายนอก 
ที่ใชรวมกัน  ทางเดินภายนอกที่ใชรวมกันดังกลาวจะตองไมมีส่ิงกีดขวาง  และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  
๓.๐๐  เมตร 

หมวด  ๕ 
การเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

ขอ ๔๑ เมื่อปรากฏวาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎกระทรวงนี้  
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตนั้นปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวหรือ
ปฏิบัติใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

ขอ ๔๒ คณะกรรมการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต  เมื่อปรากฏวา   
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขออนุญาตคําขอตออายุ

ใบอนุญาต  หรือคําขอโอนใบอนุญาต  ในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
(๒) การประกันภัยตามขอ  ๗  ส้ินความคุมครองไมวาดวยเหตุใด   
(๓) ผูไดรับใบอนุญาตไมดําเนินการแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังของคณะกรรมการ

ตามขอ  ๔๑  ภายในเวลาที่กําหนด 
ขอ ๔๓ เมื่อปรากฏตอกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวัด

วาผูไดรับใบอนุญาตไมปฏิบัติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามกฎกระทรวงนี้  หรือมีเหตุที่จะเพิกถอน
ใบอนุญาตตามขอ  ๔๒  ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
แลวแตกรณี  เสนอเร่ืองดังกลาวตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรูถึง 
เหตุดังกลาว 

หมวด  ๖ 
คาธรรมเนียม 

 

 

ขอ ๔๔ ใหกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาต ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
(๒) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ     ๑๐  บาท 
(๓) การตออายุใบอนุญาตคร้ังละเทากับคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น 
 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๔๕ ผูได รับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หากประสงคจะใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไป  จะตองทําการ
ปรับปรุงหรือติดต้ังระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองใหเปนไปตามขอ  ๑๘  ติดต้ังระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหมใหเปนไปตามขอ  ๑๙  ติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกห้ิวใหเปนไป 
ตามขอ  ๒๑  และติดต้ังปายบอกทางหนีไฟใหเปนไปตามขอ  ๒๖  ขอ  ๓๗  และขอ  ๓๘  ภายใน
กําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ   

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับกรณีผูไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับที่ประสงคจะตออายุใบอนุญาตใหใชอาคาร 
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพดวย  ทั้งนี้  ตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต 

ขอ ๔๖ การเปลี่ยนแปลงที่นั่งคนดูและจํานวนแถวของโรงมหรสพที่มีอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  หากไมเปนการเพิ่มจํานวนที่นั่งคนดูใหมากกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม   
ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวในขอ  ๓๑ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๘  มถุินายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

อารีย  วงศอารยะ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 



 

แบบ ขม. ๑ 

 
 

 

 
 

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  ช่ือ ………… 

อยูบานเลขที่ ………. ตรอก/ซอย ………………...……. ถนน ……...…….…...….….………… 
หมูที่ ..…... ตําบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ……….…… จังหวัด ……..….…...……
บรรจุที่นั่งคนดูช้ันลาง ………….……. คน  ช้ันบน ……….….…. คน  รวม ……….…….… คน

และมี ……………………..……………. เปนผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย
ของโรงมหรสพ 

 ขอ ๒  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 
(๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 
(๒) แผนผังบริเวณและแบบแปลนของโรงมหรสพที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางหรือ

ดัดแปลงจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

  เลขรับที่ ..............................……… 
  วันที่ ...................................……… 
  ลงช่ือ ................………. ผูรับคําขอ 



 

๒ 
 

(๓) แผนผังบริเวณ แผนผังพ้ืนที่หองฉาย แบบแปลน และรายการประกอบ 

แบบแปลน จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ……….. แผน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูในชั้นเดียวกัน
และเปนเจาของเดียวกัน อนุญาตใหใชแผนผังบริเวณรวมกัน จํานวน ๓ ชุด) 

(๔) รายการคํานวณ จํานวน …… ชุด  
(๕) เอกสารแสดงการเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ประสงคจะขอใช 

เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ จํานวน …. ฉบับ 
(๖) หนังสือมอบอํานาจจากเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร และสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของผูรับมอบอํานาจ  

(ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง) 

(๗) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน 

นิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(๘) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
(๙) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตราย

ของโรงมหรสพ 

(๑๐)  เอกสารอื่นๆ (ถามี) …………………………………………………… 
 
 
     (ลงช่ือ)  …………………………………………. 
                           ( …....…………………...........................… ) 
                 ผูขออนุญาต 
 
 
หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
 (๒) ใสเครื่องหมาย    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. ....... 
 
      (ลงช่ือ) ....................................………..……. 
            (ตําแหนง) ...................................……..………… 
 



 

                                                                                                  แบบ ขม. ๒ 

 
 

 

 
 

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  ช่ือ ...................................................................................................... 
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 

 
 

 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

  เลขรับที่ ..............................……… 
  วันที่ ...................................……… 
  ลงช่ือ ................………. ผูรับคําขอ 



 

๒ 
 

(๓) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 
 (ก) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน 

นิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน 
 (ข) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได

ของผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
 (ค) สําเนาทะเบียนบาน 

(๔) แผนผังบริเวณ แผนผังพ้ืนที่หองฉาย แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
จํานวน ๓ ชุด ชุดละ ……….. แผน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูในชั้นเดียวกันและเปนเจาของ

เดียวกัน อนุญาตใหใชแผนผังบริเวณรวมกัน จํานวน ๓ ชุด) 
(๕) รายการคํานวณ จํานวน ……… ชุด 
(๖) เอกสารแสดงการเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ประสงคจะขอใช 

เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ จํานวน ……….. ฉบับ 
(๗) หนังสือมอบอํานาจจากเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร และสําเนา 

บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของผูรับมอบอํานาจ 

(ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง) 
(๘) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของ

โรงมหรสพ 
(๙) เอกสารอื่นๆ (ถามี) ....................................................................... 

 
 
      (ลงช่ือ) ……………………………………… 

            (…....…………………...........................…) 
                      ผูขออนุญาต 
        
 
 
 
 
หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
 (๒) ใสเครื่องหมาย    ในชอง      หนาขอความที่ตองการ 
 (๓) ในกรณีที่เปนนิติบุคคลหากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรา 
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. ….... 
 
 
            (ลงช่ือ) ....................................………..……. 
      (ตําแหนง) ...................................……..………… 
 



 

 

 

                                                                                                                                 แบบ ขม. ๓ 

 
  
 
 
 

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 .………………..…………... 
อําเภอ/เขต ………………จังหวัด ………………………. รหัสไปรษณีย ..………..……….… 
เลขหมายโทรศัพท ……......………..……… โดย ................................................. ผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูขอรับใบแทนใบอนุญาต อยูบานเลขที่ ............. ตรอก/ซอย .................................. 
ถนน ........................... หมูที่ ....... ตําบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ................................. 
จังหวัด .................................... เลขหมายโทรศัพท ................................................

 ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอ

คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
ขอ ๑  ขาพเจาไดรับใบอนญุาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  

เลขที่ ………………………………….… ลงวันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. …….…. 
อยูบานเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ………………… ถนน ……………….……….………
หมูที่ …………… ตําบล/แขวง ……...………….…… อําเภอ/เขต ……………….……………. 
จังหวัด …………………………………… 

ขอ ๒  ใบอนญุาตดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุด เมื่อวันที่ …………….. 
เดือน …………... พ.ศ. …...… 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

เลขรับที่ .............................……… 
วันที่ ...................................……… 
ลงช่ือ ................………. ผูรับคําขอ 



 

 

 

๒ 
 
ขอ ๓ พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังตอไปนี้ 
(๑) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตนั้น

สูญหาย (ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย) 
(๒) ใบอนุญาตที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวน (ในกรณีที่ใบอนุญาตถูกทําลาย

หรือชํารุดบางสวน) 
 
 
       (ลงช่ือ) …………………………………. 
              (…………………………………….) 
                                                                                               ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

(๒) ใสเครื่องหมาย  ในชอง       หนาขอความที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

๓ 
 
บันทึกของเจาหนาที่ 
 ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาตเปนเงิน .................. บาท 

( …….................……….. ) 
 ใบเสร็จรับเงินเลมที่ ......... เลขที่ .............. ลงวันที่ …... เดือน ............. พ.ศ. ....... 
 ออกใบแทนใบอนุญาตแลว เลขที่ ........…. ลงวันที่ .......... เดือน ............................ 
พ.ศ. ….... 
 
 
            (ลงช่ือ) ..............................…..……. 
      (ตําแหนง) ................................………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                         แบบ ขม. ๔ 

  
 
 
 
 

คําขอโอนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 

 
เขียนที่ ……………………………………… 

      วันที่ …. เดือน ………….…..… พ.ศ. ………..…… 
 ขาพเจา ……………………………………………………………………. ผูไดรับใบอนญุาต 
   เปนบคุคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ............................................. 
ถนน ...................... หมูที่ ......... ตําบล/แขวง ................................... อําเภอ/เขต ...................................
จังหวัด ................................ รหัสไปรษณยี ............................ เลขหมายโทรศัพท ..................................... 
   เปนนติิบคุคลประเภท ……………...…….. จดทะเบียนเมื่อ …..….............……..…... 
เลขทะเบียน ………………… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ …...….…. ตรอก/ซอย ………..………..……. 
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตาํบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ………………….……
จังหวัด ………….……………. รหัสไปรษณีย ..………….… เลขหมายโทรศัพท …………….....………… 

โดย ................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลผูไดรับใบอนุญาต 
อยูบานเลขที่ ....................... ตรอก/ซอย ........................... ถนน .................................. หมูที่ ...................  
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ....................................................
เลขหมายโทรศัพท ...................................................

 
ขอยื่นคําขอโอนใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอคณะกรรมการ

 
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังรายละเอียดตอไปนี้  

ขอ ๑  โรงมหรสพที่ขออนุญาตนี้ไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
ประเภท ก    ข    ค    ง    จ   ช่ือ ...…………………………………………….…………. 
ตามใบอนุญาตเลขที่ …………….…………. ลงวันที่ ………… เดือน ……………………. พ.ศ. ……… 
ตั้งอยูบานเลขที่ …………….………… ตรอก/ซอย ……………………… ถนน ………………………… 
หมูที่ ………..……. ตําบล/แขวง ………………… อําเภอ/เขต ……………….. จังหวัด ……………… 

ขอ ๒  ขอโอนใบอนญุาตใหแก ………………………………………………………………... 
   เปนบคุคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................... ตรอก/ซอย ............................................. 
ถนน .................................. หมูที่ ....... ตาํบล/แขวง ....................... อําเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ................................. รหัสไปรษณยี ............................ เลขหมายโทรศัพท ..................................... 
 

สําหรับเจาหนาที่ 

เลขรับที่ .............................……… 
วันที่ ...................................……… 
ลงช่ือ ................………. ผูรับคําขอ 



 

 

๒ 
 

   เปนนติิบคุคลประเภท ……………...…….. จดทะเบียนเมื่อ …..….............……..…... 
เลขทะเบียน ……………… มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่ …...….…. ตรอก/ซอย ……..…..………..……. 
ถนน ……….…………… หมูที่ …..... ตาํบล/แขวง .………………... อําเภอ/เขต ………………….……
จังหวัด …………………. รหัสไปรษณีย ..………………….… เลขหมายโทรศัพท …………….....………… 

โดย ................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิตบิุคคลผูรับโอนใบอนุญาต 
อยูบานเลขที่ ......................... ตรอก/ซอย .................................... ถนน ........................................ หมูที่ ......... 
ตําบล/แขวง .......................... อําเภอ/เขต ................................... จังหวัด ....................................................
เลขหมายโทรศัพท ....................................... 
ตั้งแตวนัที่ .............. เดือน .............................. พ.ศ. ................... เนื่องจาก ......................................... 
............................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 

ขอ ๓  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวย ดังตอไปนี ้
(๑) ใบอนุญาตเลขที่ …….. / ……….. ลงวันที่ ……… เดือน …………… พ.ศ. ……... 
(๒) หนังสือมอบอํานาจจากผูขอโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของผูรับมอบอํานาจ (ในกรณีที่ผูขอโอน

ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนญุาตไมไดมาดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง) 

(๓) สํา เนาหนัง สือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมี อํ านาจลงชื่ อแทน 

นิติบุคคลของผูขอโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปน 

ผูขอโอนใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาต) 

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขอโอนใบอนุญาตและผูรับโอน

ใบอนุญาต 
(๕) เอกสารอื่นๆ (ถามี) ………………………………………………………………….. 

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

                                                                                                                    ผูขอโอนใบอนุญาต  
 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………. 
                   (………………………………….) 
                ผูรับโอนใบอนญุาต 
หมายเหตุ (๑) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

(๒) ใสเครื่องหมาย  ในชอง       หนาขอความที่ตองการ 
(๓) ในกรณีที่เปนนิติบุคคลหากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 



 

 

 
๓ 

 
บันทึกของเจาหนาที่  
 
  แจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลวเมือ่วันที่ ……… เดือน ………………. พ.ศ. ....... 
       (ลงช่ือ) …………………………………….. 
               (ตําแหนง) ……………………………………. 
          เจาหนาที่ผูบนัทึก  
 
 



 

 
แบบ อม. 

(ครุฑ) 
 

ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
เลขที่ ….. / ……….. 
 อนุญาตให …………………………………………… เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร 

อยูที่ ……………….………. ตรอก/ซอย ………………..…………. ถนน ………………………………..
หมูที่ ….. ตาํบล/แขวง ……………………… อําเภอ/เขต …………………. จังหวัด ………….…………. 
รหัสไปรษณีย …………………….. 
 ขอ ๑  ใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  
ประเภท ……………….. ช่ือ …………………………….………. ตั้งอยูที่ …………..…………………. 
ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ………………………หมูที่ …….... ตําบล/แขวง ……………… 
อําเภอ/เขต ………………….… จังหวัด ………………………… รหัสไปรษณีย …………………………. 
 ขอ ๒  อาคารที่ไดรับอนุญาตใหใชเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพนี้ บรรจุคนด ู
ช้ันลาง …….…. คน  ช้ันบน ……….. คน รวม ………….. คน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน เลขที่ ……../……………… 
ที่แนบทายใบอนุญาตนี ้
 ขอ ๓  ผูไดรับใบอนญุาตตองปฏิบัตติามเงือ่นไข ดังตอไปนี ้

(๑) ……………………………………………………………….………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

(๒) ………………………………………………………………………….……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 ใบอนญุาตฉบบันี้ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ. …………                 

ออกให ณ วันที่ ……. เดือน ………………………. พ.ศ. …. 
 
 

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

ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 
 
 



 

คําเตือน 
 
 ๑. ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาประสงคจะ 

ขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอตอคณะกรรมการไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาต

ส้ินอายุ 
 ๒. ผูไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจะตองแสดงสําเนา
ใบอนุญาตนี้ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่นั้น 
 
 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตราย 
อันเกิดแตการเลนมหรสพไดถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และ 
ในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพโดยตรง  ทําใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ  และโดยที่มาตรา  ๓๙  
เบญจ  และมาตรา   ๓๙   ฉ   แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ .ศ .   ๒๕๒๒   ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไดบัญญัติใหการกําหนดประเภทของ 
โรงมหรสพ  ระบบความปลอดภัย  การปองกันอันตราย  จํานวนและระยะหางของส่ิงของหรือสวนตาง  ๆ  
ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  
การอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  การโอนใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตใหใชอาคาร 
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ  ตลอดจนอัตราคาธรรมเนียมสําหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพให เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   ดังนั้น   เ พ่ือเปนการกําหนดกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานใหแกเจาพนักงานทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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