คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออกใบอนุญาตให้ใช้อาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

คานา
โรงมหรสพเป็นอาคารที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อชมการแสดงหรือชม
ภาพยนตร์ในแต่ละครั้งได้เป็นจานวนมาก ดังนั้นอาคารโรงมหรสพจึงมีความจาเป็นต้องมีการควบคุมและ
ดูแลระบบความปลอดภัยต่างๆ ของอาคารโรงมหรสพให้มีความสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและดูแลความปลอดภัยของ
การใช้อาคารโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
ได้กาหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกาหนดมี ขั้นตอนที่ซับซ้อนและมีเงื่อนไขของ
ระยะเวลาการทางานกาหนดไว้
ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบและออก
ใบอนุญาต ให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ ขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางและวิธีการทางาน
ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดได้อย่างถูกต้องต่อไป

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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1. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพือ่ ให้ผู้ปฏิบตั งิ านการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพได้ทราบถึงขัน้ ตอน
การปฏิบัติงานตามข้อกาหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในส่วนของโรงมหรสพและสามารถ
นาไปใช้ปฏิบัติในการดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกาหนด
2. ขอบเขต (Scope)
คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ตั้งแต่การรับเรื่องจากผู้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับใบอนุญาตการนาเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณาการออกใบอนุญาตฯ การแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และการแจ้งต่อกรุงเทพมหานคร
3. คาจากัดความ (Definition)
“ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
สิ่งใด ๆ กีดขวาง
“ความจุคน” หมายความว่า จานวนผู้เข้าชมมากที่สุดที่สามารถใช้พื้นที่โรงมหรสพ
“ทางหนีไฟ ” หมายความว่า ทางออกและแนวทางออกเพื่อให้คนออกจากอาคารเมื่อเกิด
อัคคีภัย โดยจะต้องเป็นเส้นทาง ซึ่งต่อเนื่องกันเพื่อออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟหรือที่เปิดโล่ง
ภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดิน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพใน
เขตกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตจังหวัดอื่นแล้วแต่
กรณี
“คณะทางานกลั่นกรองฯ ” หมายความว่า ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร
“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทาง
สัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“ทางเดินรอบนอก” หมายความว่า ทางเดินรอบโรงมหรสพโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง
“ระยะระหว่างแถว” หมายความว่า ความกว้างระหว่างพนักพิงของที่นั่งระหว่างแถวที่นั่ง
“ทางเดินรอบใน” หมายความว่า ทางเดินภายในโรงมหรสพโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง
“ระบบไฟฟ้าสารอง” หมายความว่า ระบบไฟฟ้าที่ทางานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ชั่วโมงเมื่อระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทางาน
“ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้” หมายความว่า อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยเสียงหรือแสงเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยระบบแจ้งเหตุด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติ
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
อธิบดี : ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ผู้อานวยการกองควบคุมการก่อสร้าง : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
ผู้อานวยการสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร : ประธานคณะทางานกลั่นกรองการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ : เลขานุการคณะทางานกลั่นกรองการพิจารณา
ประกอบกิจการโรงมหรสพ / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ ควบคุ
/ ม
และกากับดูแลการใช้อาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต
หมายเหตุ คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมีการแต่งตั้ง
คณะทางานกลั่นกรองการพิจารณา ประกอบกิจการโรงมหรสพ เพื่อช่วยคณะกรรมการฯตรวจพิจารณา
เนื่องจากโรงมหรสพในกรุงเทพมหานครมีจานวนมาก
ในเขตจังหวัดอื่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
: ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพ
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5. Work Flow ของกระบวนการ

ผู้ประกอบกิจการยืน่ เรื่อง
ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด

สานักฯ/สานักงาน ยผจ.รับเรื่อง

ตามเอกสาร

ก

และ

เจ้ าหน้ าทีต่ รวจเอกสารตามคาขอพร้ อมทั้ง
ตรวจแบบแปลน / แผนผัง

ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด

นาเรื่องเสนอคณะทางานกลัน่ กรอง(ถ้ ามี)
ประชุ มพิจารณา พร้ อมทั้งตรวจสถานที่

ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด

ตามเอกสาร

ตามเอกสาร

ข

ค

ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด

นาเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ
เพือ่ พิจารณา

เห็นชอบ
แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ ส่ง
สาเนากรมธรรม์ ประกันภัย

ส่ ง

ไม่ ส่ง
แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตให้
ทราบว่าคณะกรรมการ
ไม่ ออกใบอนุญาต

ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงมหรสพ

ตามเอกสาร

ง
ไม่ เห็นชอบ

แจ้ งผู้ขออนุญาตประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ไม่ ออก
ใบอนุญาต (ในกรณีทไี่ ม่
สามารถแก้ไขอาคารได้ )

แจ้ งท้องถิ่นให้
ทราบว่ าไม่ ได้ ออกใบอนุญาต
ให้ กบั โรงมหรสพ

ก๑
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ก

เอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของสานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

ผู้ประกอบการยืน่ เรื่องขออนุญาตประกอบกิจการ
พร้ อมเอกสาร

สานักงานฯ
ลงเลขรับเรื่องโดยฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไปเสนอเรื่องต่ อ ผอ.สนอ./ยผจ.

ผอ.สนอ./ยผจ.สั่ งการให้ กลุ่มงาน
พิจารณาดาเนินการ

กลุ่มงานฯลงเลขรับและเสนอ
เรื่องให้ หัวหน้ ากลุ่มงานฯพิจารณา

หัวหน้ ากลุ่มงานฯ สั่ งการให้
เจ้ าหน้ าทีด่ าเนินการ

ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด
ตามเอกสาร

ก๑
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ก๑

เอกสาร
ขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตฯ ของผู้ประกอบการ

เจ้ าของยืน่ เรื่องคาขออนุญาต
โดยยืน่ ทีส่ านักงานฯ
ตามแบบ ขม.1 หรือ ขม. 2

เอกสารทีต่ ้ องยืน่ พร้ อมคาขอประกอบด้ วย

ใบอนุญาตก่ อสร้ างจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

รายการคานวณโครงสร้ าง และ
รายการคานวณการระบายคน

ผังบริเวณและ
แบบแปลน แผนผัง

หนังสือมอบอานาจพร้ อม
บัตรประจาตัวประชาชน

ชื่อผู้ดูแลความปลอดภัย
โรงมหรสพ

เอกสารแสดงบุคคล/นิตบิ ุคคล
 บุคคล..........บัตรประจาตัวประชาชน
 นิตบิ ุคคล.....หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษทั
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ข

เอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ

ตรวจเอกสารตามใบคาขออนุญาต
ตรวจสอบแบบแปลน
โรงมหรสพทีไ่ ด้ รับ
อนุญาตจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
รายการคานวณ
โครงสร้ างอาคาร

เอกสารแสดงการเป็ น
เจ้ าของอาคารหรือ
ครอบครองอาคาร

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
และทะเบียนบ้ านของ
ใบ
ผู้ขอรับใบอนุญาต

ใบอนุญาตก่ อสร้ าง
อาคารจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
แบบแปลน แผนผัง
โรงมหรสพ
จานวน 3 ชุด

รายการคานวณ
การระบายคน (หนีไฟ)

สาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนของ
นิตบิ ุคคล

ตรวจแบบแปลน แผนผัง
ภายในโรงมหรสพ
การจัดจานวนที่นั่ง
และช่ องทางเดินภายใน

จานวนประตู
ทางออกจาก
โรงหรสพ

ถังดับเพลิงในโรง จานวน
8 ถัง ขนาด 15 ปอนด์

ผนังวัสดุกนั ไฟ
2 ชั่วโมง

สั ญญาณเตือนเพลิงไหม้ รวมทั้ง
อุปกรณ์ แจ้ งเหตุภายในโรงฯ

วัสดุตกแต่งพืน้ และผนัง
ต้องไม่ ตดิ ไฟและลามไฟ
ภายในโรง

ระบบไฟฟ้าสารอง
อัตโนมัติ

ป้ายทางออกเหนือประตู
โดยเป็ นตู้ไฟต่ อกับ
ระบบไฟฟ้าสารอง

การจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสาหรับ
ที่นั่งคนพิการ

ภายนอกโรงมหรสพ
เอกสารแสดงว่ าเป็ น
ผู้ดูแลระบบความ
ปลอดภัยโรงมหรสพ

ท่ อจ่ ายนา้ ดับเพลิง/ถังดับเพลิง
ระบบไฟฟ้าสารองอัตโนมัติ
สั ญญาณเตือนเพลิงไหม้
รวมทั้งอุปกรณ์ แจ้ งเหตุ

ความกว้ างทางเดินรอบโรง
ป้ายบอกทางหนีไฟ
และทางออก
ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ

ถูกต้ องครบถ้ วน
นาเรื่องเสนอคณะทางาน
กลัน่ กรองฯ
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เอกสาร
ขั้นตอนการจัดประชุมคณะทางานกลั่นกรองการ(ถ้ามี)

กลุ่มงานฯเสนอ
ประธานคณะทางานฯเพือ่ กาหนดประชุ ม

กลุ่มงานฯ ทาหนังสื อ
เชิ ญประชุ มคณะทางานฯ

จัดทาระเบียบวาระการประชุ มและจองห้ อง
ประชุ ม
จองห้ องประชุ ม
นาเสนอเรื่องทีต่ ้ องประชุ มโดยนาเสนอด้ วย
โปรแกรม Power Point
จองห้ องประชุ ม

กาหนดตรวจสถานทีโ่ รงมหรสพ
จองห้ องประชุ ม
แจ้ งผู้ประกอบกิจการโรงมหรสพทราบ
จองห้ องประชุ ม
ตรวจสอบสถานทีโ่ รงมหรสพ
จองห้ องประชุ ม

ดูข้ นั ตอนโดยรายละเอียด
ตามเอกสาร

ค๑

ค
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ค๑

เอกสาร
ขั้นตอนการการตรวจโรงมหรสพโดยคณะทางานกลั่นกรองฯ
การตรวจสอบ
ภายในโรงมหรสพ

การตรวจสอบ
ภายนอกโรงมหรสพ

เวทีการแสดง (ถ้ ามี)

ความกว้ างทางเดินรอบ

จานวนแถวทีน่ ั่ง / จานวนทีน่ ั่ง
จานวนทีน่ ั่งสาหรับคนพิการ(ถ้ ามี)

ป้ ายบอกทางออก

ระยะห่ างระหว่ างแถวทีน่ ั่ง

ป้ ายบอกทางหนีไฟ

จานวนประตูทางออกและขนาดประตูทางออก

ไฟฟ้าสารองฉุกเฉิน

ทางเดินกลางตามยาวทางเดินตามขวางและทางเดินรอบ

ระบบสัญญาณเตือนภัย และ
อุปกรณ์ แจ้ งเหตุอตั โนมัติ

เครื่องดับเพลิงขนาด 15 ปอนด์ จานวน 8 ถัง

ตู้สายฉีดนา้ ดับเพลิง
และท่ อนา้ ดับเพลิง

ระบบสัญญาณเตือนภัย , อุปกรณ์ แจ้ งเหตุอตั โิ นมัติ
ถังดับเพลิง

ไฟฟ้าสารอง
ฉุกเฉิน

ประตูฉุกเฉิน(หนีไฟ)

ป้ ายทางออก
บันไดหนีไฟ

ห้ องฉาย
เสนอคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการ
โรงมหรสพพิจารณาต่ อไป
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เอกสาร

ง

ขั้นตอนการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาต
กลุ่มงานฯทาหนังสื อเชิ ญประชุ มคณะกรรมการฯ
เพือ่ เลขานุการ ลงนาม
จัดทาระเบียบวาระการประชุ มจัดทา Power Point
และจองห้ องประชุ ม
กรณีคณะกรรมการฯ
เห็นชอบออกใบอนุญาต

นาเสนอคณะกรรมการฯ โดยสรุ ปความเห็นของ
คณะทางานกลัน่ กรองฯ(ถ้ ามี)/เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสถานทีโ่ รงมหรสพ
ด้ วย โปรแกรม Power Point

แจ้ งผู้ขออนุญาตประกอบกิจการ
โรงมหรสพส่ งสาเนากรมธรรม์ ประกันภัย

แจ้ งผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ
ดาเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ
(ในกรณีทสี่ ามารถแก้ไขอาคารได้ )

ทาบันทึกถึงอธิบดี/ผู้ว่าฯเพือ่ ลงนามในใบอนุญาต

รายงานให้ คณะกรรมการรับทราบ

กรณีคณะกรรมการฯ
ไม่ เห็นชอบในการออกใบอนุญาต

แจ้ งผู้ขออนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ
ไม่ ออกใบอนุญาต
(ในกรณีทไี่ ม่ สามารถแก้ไขอาคารได้ )

ฯ
ทาบันทึกถึงอธิบดี/ผู้ว่าฯเพือ่ ลงนามในใบอนุญาต

อธิบดี/ผวจ.ลงนามในใบอนุญาตฯ

แจ้ งท้องถิ่นให้ ทราบว่า
ไม่ ได้ ออกใบอนุญาตให้ กบั โรงมหรสพ
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ผู้ประกอบกิจการยืน่ เรื่อง
สานักงานฯรับเรื่อง ฯ

เจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มงานฯตรวจเอกสารตามคาขอพร้ อมทั้ง
ตรวจแบบแปลน / แผนผัง
นาเรื่องเสนอ
คณะทางานกลัน่ กรองฯ(ถ้ ามี)
ประชุ มพิจารณา พร้ อมทั้งตรวจ
สถานทีโ่ รงมหรสพ

1 วัน

30 วัน

15 วัน

รวม 95 วัน
นาเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ
เพือ่ พิจารณา

15 วัน

แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ ส่งสาเนา
กรมธรรม์ ประกันภัย

30 วัน

ทาบันทึกถึงอธิบดี/ผู้ว่าฯเพือ่ ลง
นามในใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงมหรสพ

3 วัน

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงมหรสพ

1 วัน
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ

1

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/มาตรฐาน/
ระเบียบ/กฎหมาย/
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

สานักฯรับเรื่อง ฯ

1 วัน

ลงรับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯ
ตามระเบียบสารบรรณ

ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

ระเบียบสารบรรณ

กลุ่มงานฯ

กฎกระทรวง
กาหนดรายละเอียด
โรงมหรสพฯ
/แบบตรวจ มส.2ก
หรือ มส.2 ข

กลุ่มงานฯ

กฎกระทรวงกาหนด
รายละเอียดโรง
มหรสพฯ
/แบบตรวจ มส.2ก
หรือ มส.2 ข

2

เจ้ าหน้ าทีก่ ลุ่มงานฯตรวจเอกสารตามคาขอ
พร้ อมทั้งตรวจแบบแปลน / แผนผัง

3

นาเรื่องเสนอ
คณะทางานกลัน่ กรองฯ(ถ้ ามี)
ประชุ มพิจารณา พร้ อมทั้ง
ตรวจสถานทีโ่ รงมหรสพ

30 วัน

ตรวจรายละเอียดเอกสารผู้ยื่นเรื่อง/แบบแปลนการ
จัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความปลอดภัย/เส้นทางหนีไฟ

15 วัน

นาเรื่องเสนอคณะทางานกลั่นกรองฯ(ถ้ามี)
พิจารณา/แบบแปลนการจัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความ
ปลอดภัย/เส้นทางหนีไฟ/ตรวจสถานที่โรงมหรสพ
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ลาดับ

4

5

6

7

ผังกระบวนการ

นาเรื่องเสนอคณะกรรมการฯ
เพือ่ พิจารณา

แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ ส่งสาเนา
กรมธรรม์ ประกันภัย
ทาบันทึกถึงอธิบดี/ผู้ว่า เพือ่ ลงนามใน
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงมหรสพ
ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงมหรสพ

รายละเอียดงาน

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร/มาตรฐาน/
ระเบียบ/กฎหมาย/
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

นาความเห็นคณะทางานกลั่นกรองฯที่ได้พิจารณา/
แบบแปลนการจัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความปลอดภัย/
เส้นทางหนีไฟ/ตรวจสถานที่โรงมหรสพ เสนอต่อ
คณะกรรมการฯพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ

กลุ่มงานฯ

บันทึกข้อความ

30 วัน

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งสาเนากรมธรรม์
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยมีความคุ้มครอง
ตามที่กฎหมายกาหนดซึ่งมีระยะเวลาการคุ้มครองไม่
น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มงานฯ

หนังสือสานักงาน

3 วัน

นาเสนออธิบดีเพื่อทราบมติของคณะกรรมการฯ
และพิจารณาลงนามใบใบอนุญาต

กลุ่มงานฯ

บันทึกข้อความ

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตฯ

กลุ่มงานฯ

หนังสือสานักงาน

ระยะเวลา

15 วัน

1 วัน
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7. มาตรฐานงาน
ในการปฏิบัติงานต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ความชานาญเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงต้องกาหนดให้การปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการทางาน รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจึง
ได้จัดทาข้อกาหนดในการปฏิบัติงานในด้านระยะเวลาและคุณภาพดังนี้
1.มาตรฐานระยะเวลา
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกฎหมายกาหนดให้ใช้ระยะเวลา
ไม่มากกว่า 135 วัน แต่กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ สานักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้กาหนดเวลาการ
ให้บริการงานต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีระยะเวลาดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 95 วัน
2.มาตรฐานในเชิงคุณภาพ
การดาเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานข้างต้นจะต้องดาเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบ ตรวจเอกสาร ตรวจสอบแบบแปลน
แผนผัง ในการต่ออายุใบอนุญาตอย่างละเอียดตามขั้นตอนและวิธีการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ
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8. ระบบติดตามประเมินผล
ลาดับ

1.

2.

3.

วิธีปฏิบัติ

ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

ผู้รับเอกสาร/
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ

ให้มีการติดตามประเมินผล
(Evaluation)ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
วิศวกรโยชานาญการของกลุ่มงานควบคุม
จากการปฏิบัติงานตามคู่มือ การปฏิบัติงาน
โรงมหรสพ
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ
(ต่ออายุใบอนุญาต)
ให้นาผลการประเมินจากที่ประชุมไป
หัวหน้ากลุ่มงานฯ
ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป

กาหนดเวลา

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

1.โดยเร็วหากพบปัญหาโนการ
ปฏิบัติงานคู่มือ
2.ทุกเดือน
3.ทุก 3 เดือน
4.ทุก 6 เดือน

หัวหน้ากลุ่มงานฯ

เดือนละ 1 ครั้ง

ผู้บริหาร

30 วัน หลังจากการประชุม
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9. เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
- กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมสาหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
- คู่มือปฏิบัติการควบคุมโรงมหรสพ
- กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
และคนชรา พ.ศ. 2548
10. แบบฟอร์มที่ใช้ ( Form )
10.1
10.2
10.3
10.4

คาขอรับอายุใบอนุญาต (ขม. 1)
คาขอต่ออายุใบอนุญาต (ขม. 2)
บันทึกการตรวจ (มข. 2ก)
บันทึกการตรวจ (มข. 2ข)

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก
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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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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

เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๓๕ ก

หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐

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

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

กฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคาร
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๙) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปน
พระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง กฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา สวนของ
อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและภายนอกอาคาร
เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

“ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน
แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน
“พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได
“ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
สิ่งใด ๆ กีดขวาง
ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูพิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชราตามที่กํา หนดในกฎกระทรวงนี้ ในบริ เวณที่เ ปดใหบ ริการแก
บุคคลทั่วไป
(๑) โรงพยาบาล สถานพยาบาล ศูนยบริการสาธารณสุข สถานีอนามัย อาคารที่ทําการ
ของราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย สถานศึ ก ษา หอสมุ ด และ
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ สถานีขนสงมวลชน เชน ทาอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถ ทาเทียบเรือ
ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร
(๒) สํานักงาน โรงมหรสพ โรงแรม หอประชุม สนามกีฬา ศูนยการคา หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ ที่มีพื้นที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
หมวด ๑
ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอ ๔ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา ตามสมควร โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) สัญลักษณรูปผูพิการ
(๒) เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
(๓) สัญลักษณ หรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชรา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

ขอ ๕ สัญลัก ษณรูปผูพิ การ เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่ งอํานวยความสะดวกสําหรั บ
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตามขอ ๔ ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน หรือเปน
สีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว
ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมี
ความชั ดเจน มองเห็ นได งา ย ติด อยูใ นตํา แหน งที่ ไ มทํ า ให สั บสน และตอ งจัด ให มี แ สงสอ งสว า ง
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน
หมวด ๒
ทางลาดและลิฟต
ขอ ๗ อาคารตามข อ ๓ หากระดั บ พื้ น ภายในอาคาร หรื อ ระดั บ พื้ น ภายในอาคาร
กับภายนอกอาคาร หรือระดับพื้นทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน แตถามีความตางระดับกันไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
ตองปาดมุมพื้นสวนที่ตางระดับกันไมเกิน ๔๕ องศา
ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นผิวทางลาดตองเปนวัสดุที่ไมลื่น
(๒) พื้นผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดมีความยาวของทุกชวง
รวมกันตั้งแต ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีพื้นที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ทางลาดต อ งมี ค วามลาดชั น ไม เ กิ น ๑:๑๒ และมี ค วามยาวช ว งละไม เ กิ น ๖,๐๐๐
มิลลิเมตร ในกรณีที่ทางลาดยาวเกิน ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐
มิลลิเมตร คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด
(๖) ทางลาดด า นที่ ไ ม มี ผ นั ง กั้ น ให ย กขอบสู ง จากพื้ น ผิ ว ของทางลาดไม น อ ยกว า ๕๐
มิลลิเมตร และมีราวกันตก

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต ๒,๕๐๐ มิลลิเมตร ขึ้นไป ตองมีราวจับทั้งสองดานโดยมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ทําดวยวัสดุเรียบ มีความมั่นคงแข็งแรง ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น
(ข) มีลั ก ษณะกลม โดยมี เ สน ผ า นศูน ย ก ลางไมน อ ยกว า ๓๐ มิ ลลิ เ มตร แต ไ มเ กิ น
๔๐ มิลลิเมตร
(ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา ๕๐ มิลลิเมตร มีความสูง
จากจุดยึดไมนอยกวา ๑๒๐ มิลลิเมตร และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ
(จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค
ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น
(ฉ) ปลายของราวจับใหยื่นเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา ๓๐๐
มิลลิเมตร
(๘) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร
(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชรา
ขอ ๙ อาคารตามขอ ๓ ที่มีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร
ลิฟตที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น มีระบบควบคุมลิฟต
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถควบคุมไดเอง ใชงานไดอยางปลอดภัย และจัดไวในบริเวณ
ที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถใชไดสะดวก
ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ชองประตูดานนอกของลิฟตที่จัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราใชได
ขอ ๑๐ ลิ ฟ ต ที่ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราใช ไ ด ที่ มี ลั ก ษณะเป น ห อ งลิ ฟ ต ต อ งมี
ลักษณะ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา
๑,๔๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และตองมีระบบแสง
เพื่อปองกันไมใหประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(๓) มีพื้นผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง ๓๐๐ มิลลิเมตร และยาว ๙๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ปุ ม กดเรี ย กลิ ฟ ต ปุ ม บั ง คั บ ลิ ฟ ต และปุ ม สั ญ ญาณแจ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ น ต อ งมี ลั ก ษณะ
ดังตอไปนี้
(ก) ปุ ม ล า งสุ ด อยู สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๙๐๐ มิ ล ลิ เ มตร ปุ ม บนสุ ด อยู สู ง จากพื้ น
ไมเกินกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา ๔๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่
หองลิฟตมีขนาดกวางและยาวนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา ๒๐ มิลลิเมตร มีอักษรเบรลลกํากับไวทุกปุม
เมื่อกดปุมจะตองมีเสียงดังและมีแสง
(ค) ไมมีสิ่งกีดขวางบริเวณที่กดปุมลิฟต
(๕) มีราวจับโดยรอบภายในลิฟต โดยราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค)
และ (ง)
(๖) มีตัวเลขและเสียงบอกตําแหนงชั้นตาง ๆ เมื่อลิฟตหยุด และขึ้นหรือลง
(๗) มี ป า ยแสดงหมายเลขชั้ น และแสดงทิ ศ ทางบริ เ วณโถงหน า ประตู ลิ ฟ ต แ ละติ ด อยู
ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน
(๘) ในกรณีที่ ลิ ฟต ขัด ขอ งให มีทั้ ง เสี ยงและแสงไฟเตื อ นภัย เปนไฟกะพริบ สีแ ดง เพื่อ ให
คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ
ให ค นพิ ก ารทางการได ยิ น ได ท ราบว า ผู ที่ อ ยู ข า งนอกรั บ ทราบแล ว ว า ลิ ฟ ต ขั ด ข อ งและกํ า ลั ง
ใหความชวยเหลืออยู
(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได โดยตองอยูสูงจาก
พื้นไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพื้นดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ
หมวด ๓
บันได
ขอ ๑๑ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีบันไดที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใชได
อยางนอยชั้นละ ๑ แหง โดยตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไมเกิน ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๓) มีราวบันไดทั้งสองขาง โดยใหราวมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗)
(๔) ลูกตั้งสูงไมเกิน ๑๕๐ มิลลิเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลว
เหลื อ ความกว า งไม น อ ยกว า ๒๘๐ มิ ล ลิ เ มตร และมี ข นาดสม่ํ า เสมอตลอดช ว งบั น ได ในกรณี ที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน ๒๐ มิลลิเมตร
(๕) พื้นผิวของบันไดตองใชวัสดุที่ไมลื่น
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง
(๗) มีปายแสดงทิศทาง ตําแหนง หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น
และคนชราสามารถทราบความหมายได ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร
หมวด ๔
ที่จอดรถ
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
อยางนอยตามอัตราสวน ดังนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐ คัน แตไมเกิน ๕๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๑ คัน
(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๕๑ คัน แตไมเกิน ๑๐๐ คัน ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชราอยางนอย ๒ คัน
(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต ๑๐๑ คัน ขึ้นไป ใหมีที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราอยางนอย ๒ คัน และเพิ่มขึ้นอีก ๑ คัน สําหรับทุก ๆ จํานวนรถ ๑๐๐ คันที่เพิ่มขึ้น
เศษของ ๑๐๐ คัน ถาเกินกวา ๕๐ คัน ใหคิดเปน ๑๐๐ คัน
ขอ ๑๓ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคาร
ใหมากที่สุด มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ มีพื้นผิวเรียบ มีระดับเสมอกัน และมีสัญลักษณรูป
ผู พิ ก ารนั่ ง เก า อี้ ล อ อยู บ นพื้ น ของที่ จ อดรถด า นที่ ติ ด กั บ ทางเดิ น รถ มี ข นาดกว า งไม น อ ยกว า ๙๐๐
มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
และยาวไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๒,๐๐๐ มิลลิเมตร ในตําแหนง
ที่เห็นไดชัดเจน
ขอ ๑๔ ที่จอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราตองเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กว า งไม น อ ยกว า ๒,๔๐๐ มิ ล ลิ เ มตร และยาวไม น อ ยกว า ๖,๐๐๐ มิ ล ลิ เ มตร และจั ด ให มี ที่ ว า ง
ขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ
หมวด ๕
ทางเขาอาคาร ทางเดินระหวางอาคาร และทางเชื่อมระหวางอาคาร
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปนพื้นผิวเรียบเสมอกัน ไมลื่น ไมมีสิ่งกีดขวาง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา
เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๒) อยูในระดับเดียวกับพื้นถนนภายนอกอาคารหรือพื้นลานจอดรถ ในกรณีที่อยูตางระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก และทางลาดนี้ใหอยูใกลที่จอดรถ
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีอาคารตามขอ ๓ หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคาร
รวมกัน จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น และจากอาคารแตละอาคารนั้น
ไปสูทางสาธารณะ ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ
ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) พื้นทางเดินตองเรียบ ไมลื่น และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือ
แบบรู ต อ งมี ข นาดของช อ งตะแกรงหรื อ เส น ผ า นศู น ย ก ลางของรู ก ว า งไม เ กิ น ๑๓ มิ ล ลิ เ มตร
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน
(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพื้นผิวตางสัมผัส
(๔) ในกรณีที่มีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน โดยไมกีดขวาง
ทางเดิน และจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง และอยูหางสิ่งกีดขวาง
ไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา
๒,๐๐๐ มิลลิเมตร
(๖) ในกรณีที่พื้นทางเดินกับพื้นถนนมีระดับตางกัน ใหมีพ้นื ลาดที่มีความลาดชันไมเกิน ๑:๑๐
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ ๓ ที่มีทางเชื่อมระหวางอาคาร ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน
โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ ๘ (๗) (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ) ที่ผนังหรือราวกันตกนั้น และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ ๑๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
หมวด ๖
ประตู
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ ๓ ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เปดปดไดงาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๒) หากมีธรณีประตู ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา ๒๐ มิลลิเมตร และใหขอบ
ทั้งสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน ๔๕ องศา เพื่อใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ที่ใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก
(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๔) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี
พื้นที่วางขนาดกวางไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๕) ในกรณีที่ประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับ
ตามขอ ๘ (๗) (ข) ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร และปลายดานลางไมเกิน ๘๐๐ มิลลิเมตร ในกรณีที่เปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานในประตู และในกรณีที่เปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร ยาวไปตาม
ความกวางของประตู
(๖) ในกรณี ที่ ป ระตู เ ป น กระจกหรื อ ลู ก ฟ ก เป น กระจก ให ติ ด เครื่ อ งหมายหรื อ แถบสี
ที่สังเกตเห็นไดชัด
(๗) อุ ป กรณ เ ป ด ป ด ประตู ต อ งเป น ชนิ ด ก า นบิ ด หรื อ แกนผลั ก อยู สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า
๑,๐๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําให
ประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ ๑๘ ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบ
อัตโนมัติ
หมวด ๗
หองสวม
ขอ ๒๐ อาคารตามข อ ๓ ที่ จัด ให มีห อ งส ว มสํา หรั บ บุค คลทั่วไป ต อ งจัด ใหมี หอ งส ว ม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได
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สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาใชไดอยางนอย ๑ หอง
ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีพื้นที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง
ไมนอยกวา ๑,๕๐๐ มิลลิเมตร
(๒) ประตูของหองที่ตั้งโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก โดยตองเปดคางไดไมนอย
กวา ๙๐ องศา หรือเปนแบบบานเลื่อน และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองสวม
ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด ๖
(๓) พื้นหองสวมตองมีระดับเสมอกับพื้นภายนอก ถาเปนพื้นตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด ๒ และวัสดุปูพื้นหองสวมตองไมลื่น
(๔) พื้นหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อที่จะไมใหมีน้ําขังบนพื้น
(๕) มี โ ถส ว มชนิ ด นั่ ง ราบ สู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๔๕๐ มิ ล ลิ เ มตร แต ไ ม เ กิ น ๕๐๐
มิลลิเมตร มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได
และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถ
สวมถึงผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมีราวจับที่ผนัง สวนดานที่
ไมชิดผนังใหมีที่วางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก ในกรณีที่ดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน ๕๐๐ มิลลิเมตร ตองมี
ราวจับที่มีลักษณะตาม (๗)
(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐
มิลลิเมตร และใหยื่นล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา ๒๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๐๐
มิลลิเมตร
(ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร
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ราวจับตาม (๖) (ก) และ (ข) อาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได
(๗) ดานขางโถสวมดานที่ไมชิดผนังใหมีราวจับติดผนังแบบพับเก็บไดในแนวราบ เมื่อกางออก
ใหมีระบบล็อกที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถปลดล็อกไดงาย มีระยะหางจากขอบ
ของโถสวมไมนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวไมนอยกวา ๕๕๐
มิลลิเมตร
(๘) นอกเหนือจากราวจับตาม (๖) และ (๗) ตองมีราวจับเพื่อนําไปสูสุขภัณฑอื่น ๆ ภายใน
หองสวม มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๙๐๐ มิลลิเมตร
(๙) ติ ด ตั้ ง ระบบสั ญ ญาณแสงและสั ญ ญาณเสี ย งให ผู ที่ อ ยู ภ ายนอกแจ ง ภั ย แก ผู พิ ก ารหรื อ
ทุพพลภาพ และคนชรา และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม โดยมีปุมกดหรือ
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราสามารถ
ใชงานไดสะดวก
(๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(ก) ใต อ า งล า งมื อ ด า นที่ ติ ด ผนั ง ไปจนถึ ง ขอบอ า งเป น ที่ ว า ง เพื่ อ ให เ ก า อี้ ล อ สามารถ
สอดเขาไปได โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร และตองอยูในตําแหนงที่
ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง
(ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา ๗๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๘๐๐
มิลลิเมตร และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง
(ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ
ขอ ๒๒ ในกรณีที่หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราอยูภายในหองสวม
ที่จัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือ
ทุ พ พลภาพ และคนชราอยู ใ นตํ า แหน ง ที่ ผู พิ ก ารหรื อ ทุ พ พลภาพ และคนชราสามารถเข า ถึ ง ได
โดยสะดวก
ห อ งส ว มสํ า หรั บ บุ ค คลทั่ ว ไปตามวรรคหนึ่ ง หากได จั ด สํ า หรั บ ผู ช ายและผู ห ญิ ง ต า งหาก
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวที่ผนังขางทางเขาในตําแหนงที่
สามารถสัมผัสไดดวย
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ขอ ๒๓ ในกรณีที่เปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ
และคนชราตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ ใหมีที่ถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย ๑ ที่ โดยมีราวจับ
ในแนวนอนอยูดานบนของที่ถายปสสาวะยาวไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร และมีราวจับดานขาง
ของที่ถายปสสาวะทั้งสองขาง มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๘๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐
มิลลิเมตร ซึ่งยื่นออกมาจากผนังไมนอยกวา ๕๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๖๐๐ มิลลิเมตร
ขอ ๒๔ ราวจับหองสวมใหมีลักษณะตามที่กําหนดในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
หมวด ๘
พื้นผิวตางสัมผัส
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีพื้นผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พื้น
บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน ๒๐๐ มิลลิเมตร ที่ทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได
ที่พื้นดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร และที่พื้นดานหนาของประตูหองสวม โดยมีขนาดกวาง
๓๐๐ มิลลิเมตร และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ
ทางลาด บันได หรือประตู และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลง
ของพื้นตางระดับ ทางลาด บันได หรือประตูไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๓๕๐ มิลลิเมตร
ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลา
ไมนอยกวา ๖๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกินกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร
หมวด ๙
โรงมหรสพ หอประชุม และโรงแรม
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพื้นที่เฉพาะสําหรับ
เกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุก ๆ จํานวน ๑๐๐ ที่นั่ง โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพื้นที่ราบขนาดความกวาง
ไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา ๑,๔๐๐ มิลลิเมตร ตอหนึ่งที่ อยูในตําแหนงที่
เขาออกได
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ขอ ๒๗ อาคารตามขอ ๓ ที่เปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต ๑๐๐ หอง ขึ้นไป ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เขาใชไดไมนอ ยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก
๑๐๐ หอง โดยหองพักดังกลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยทั้งสัญญาณที่เปนเสียงและแสง
และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น เพื่อใหผูที่อยู
ภายในห อ งพั ก ทราบ และมี ส วิต ช สั ญ ญาณแสงและสวิต ช สั ญ ญาณเสี ย งแจ งภั ย หรื อ เรีย กให ผู ที่ อ ยู
ภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก
(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
เขาใชได มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก บันไดหนีไฟ และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวที่
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๑,๓๐๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๑,๗๐๐ มิลลิเมตร
(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวที่ประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชรา
ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ตองมีที่อาบน้ํา
ซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ที่อาบน้ําแบบฝกบัว
(ก) มีพื้นที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา ๑,๑๐๐ มิลลิเมตร และความยาวไมนอยกวา
๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
(ข) มีที่นั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา ๔๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน
๕๐๐ มิลลิเมตร
(ค) มี ร าวจั บ ในแนวนอนที่ ด า นข า งของที่ นั่ ง มี ค วามสู ง จากพื้ น ไม น อ ยกว า ๖๕๐
มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร และยาวไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร
และมี ราวจั บในแนวดิ่ง ตอ จากปลายของราวจั บ ในแนวนอน และมี ค วามยาวจากปลายของราวจั บ
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย ๖๐๐ มิลลิเมตร

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

(๒) ที่อาบน้ําแบบอางอาบน้ํา
(ก) มีราวจับในแนวดิ่งอยูหางจากผนังดานหัวอางอาบน้ํา ๖๐๐ มิลลิเมตร โดยปลายดานลาง
อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๖๕๐ มิลลิเมตร แตไมเกิน ๗๐๐ มิลลิเมตร มีความยาวอยางนอย ๖๐๐
มิลลิเมตร
(ข) มีราวจับในแนวนอนที่ปลายของราวจับในแนวดิ่ง และยาวไปจนจดผนังหองอาบน้ํา
ดานทายอางอาบน้ํา
ราวจับในแนวนอนและในแนวดิ่งอาจเปนราวตอเนื่องกันก็ได และมีลักษณะตามที่กําหนด
ในขอ ๘ (๗) (ก) และ (ข)
(๓) สิ่งของ เครื่องใชหรืออุปกรณภายในที่อาบน้ําใหอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิเมตร
แตไมเกิน ๑,๒๐๐ มิลลิเมตร
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ อาคารที่มีอยูกอน หรือไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร
หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ ๒๙ ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
ที่ไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(๓) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอน
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

การดั ด แปลงอาคารที่ ไ ม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขในวรรคหนึ่ ง หรื อ การเปลี่ ย นการใช อ าคาร
ที่เขาลักษณะอาคารตามขอ ๓ ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และ
คนชราตามขอ ๔ ขอ ๕ ขอ ๖ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ ขอ ๑๔ ขอ ๑๕ ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ ขอ ๒๐
ขอ ๒๑ ขอ ๒๒ ขอ ๒๓ ขอ ๒๔ และขอ ๒๕
ใหไว ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
พลตํารวจเอก ชิดชัย วรรณสถิตย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๕๒ ก

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ กรกฎาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคาร

บางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา เพื่อใหบุคคลดังกลาว
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในสังคมได ประกอบกับมาตรา ๕๕ และมาตรา ๘๐ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ ความชวยเหลืออื่น และการสงเคราะหจากรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

มส. 2ก.

บันทึกการตรวจสถานที่โรงมหรสพประจาปี....
....

การตรวจขอใบอนุญาตฯ ใหม่
เลขที่ มส. 2ก.
ตรวจครั้งที่
วันที่
เวลา

.
.
.
.

ข้อมูลพืน้ ฐาน ยื่นเรื่องราว วันที่

ชื่อโรงมหรสพ

.

สถานทีต่ ง้ั

ที่

.
เ
.
ชื่อ

ประเภท  ก ข ค ง จ ขนาดความจุชั้นล่าง

เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร.
ที่นงั่ ความจุชั้นบน

ที่นั่ง ความจุรวม

ที่นั่ง

..

รายการที่ตรวจ

เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ

ข้อพิจารณา

ผลการตรวจ

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

1.สถานที่ตั้งโรงมหรสพ
- ที่ตั้งของโรงมหรสพ

ต้องอยู่ไม่ต่ากว่าระดับพื้นดิน ตัง้ อยู่ที่ระดับ................เมตร

โรงประเภท ก ข จ
- ตัง้ อยู่ในที่ดินที่มีด้านที่ติดถนสาธารณะ
- ถนนสาธารณะที่มีเขตทาง

ยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาว..............................เมตร
กว้างไม่น้อยกว่า10.00 เมตร กว้าง.............................เมตร

โรงประเภท ค ง
- ตั้งอยู่ในต่าแหน่งที่มีบันไดหนีไฟ หรือ
ทางหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร

อย่างน้อย 2 ทาง

จ่านวน................ บันได/ทาง

2.ระบบความปลอดภัยและป้องกัน
 มี

 ไม่มี

2.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างหรือก่าลัง

ต้องมีวุฒิช่างไฟฟ้า ช่างยนต์
หรือมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี
ต้องมีทางเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ตามมาตรฐานฯ

 มี

 ไม่มี

2.3 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผง

ต้องลงดินตามมาตรฐานฯ

 มี

 ไม่มี











2.1 ผู้ดูแลความปลอดภัย

2.4 ระบบจ่ายไฟฟ้าส่ารอง
- ส่าหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉินต่างๆ
- ส่าหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ จะต้องท่างานได้โดยอัตโนมัติ
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
- ส่าหรับไฟส่องสว่างทางเดิน
- ส่าหรับไฟส่องสว่างบันไดหนีไฟ
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
3.1. กริ่งสัญญาณ
3.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุ
3.3 ถ้าโรงมหรสพอยู่ในอาคารสูง ,
อาคารขนาดใหญ่ , อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

มี
มี
มี
มี

ส่งเสียงสัญญาณได้ยินอย่างทั่วถึง  มี
มีทั้งระบบอัตโนมัติและ
 มี
ระบบที่ใช้มือ
ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณ
เข้ากับอาคารหลักด้วย
 มี

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

ชื่อ
วุฒิ
ประสบการณ์

ปี

2
รายการที่ตรวจ

เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ

ข้อพิจารณา

ผลการตรวจ

ถูกต้อง

4. ระบบป้องกันเพลิงไหม้
4.1 ท่อจ่ายน้่าดับเพลิง
4.2 ตู้หัวฉีดน้่าดับเพลิง
4.3 ที่เก็บน้่าส่ารอง
4.4 หัวรับน้่าดับเพลิง
4.5 เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว( ถังดับเพลิง )

ต้องทนความดัน 1.2 เมกะ
ปาสกาลและทาสีแดง
ต้องมีหัวต่อสายฉีดน้่า 25 mm
และหัวต่อสวมเร็ว65 mm
ต้องมีเพียงพอต่อกาดับเพลิง
ต้องมีป้ายเขียน “ หัวรับน้่า
ดับเพลิง” ด้วยสีสะท้อนแสง
- ขนาดถัง 15 ปอนด์
- ติดตั้งสูงไม่เกิน1.50 เมตร

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

ขนาด......................ปอนด์
ติดตั้งสูง..................เมตร

บริเวณที่นั่งคนดูชั้นล่าง
-

ติดตั้งที่ผนังหลังที่นั่งแถวหลังสุด
ติดตั้งที่ผนังประมาณกึ่งกลางที่นั่งคนดู
ติดตั้งที่ผนังหน้าที่นั่งคนดูแถวหน้าสุด
ติดตั้งที่ผนังด้านหลังจอหรือเวที

ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง
ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง
ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง
ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง

 มีจ่านวน..........ถัง
 มีจ่านวน..........ถัง
 มีจ่านวน..........ถัง
 มีจ่านวน..........ถัง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง
ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง
อย่างน้อย 2 ถัง

 มีจ่านวน..........ถัง ไม่มี
 มีจ่านวน..........ถัง ไม่มี
 มีจ่านวน..........ถัง ไม่มี

จะต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่
น้อยกว่า 2 เครื่องต่อพื้นที่ไม่
เกิน 1,000 ตารางเมตรและ
เพิ่มขึ้นอีก1 เครื่องต่อพื้นที่
250 ตารางเมตร ที่เพิ่มขึ้น

 มีจ่านวน..........ถัง/.........ม2
ไม่มี

บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน ( ถ้ามี )
- ติดตั้งที่แถวหน้าสุดคนดู
- ติดตั้งที่แถวหลังสุดคนดู
- บริเวณห้องฉาย

ส่าหรับโรงประเภท จ
4.6 โรงมหรสพ ที่อยู่ในอาคารขนาดใหญ่
4.7 ทางหนีไฟ
4.8 โรงมหรสพ ก และ ค
4.9 แนวทางเดินภายในโรง
4.10 ผนังโรงมหรสพ
4.11 ประตูทางออก
4.12 วัสดุตกแต่ง
4.13 สายไฟ

ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ต้องป้องกันไฟและกันควันได้
และทนไฟได้ 2 ชั่วโมง
ต้องมีไฟแสงสว่างระหว่าง
แถวที่นั่งตลอดแนวทางเดิน
ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ
ต้องทนไฟได้ 2 ชั่วโมง
ต้อง เปิดได้ตลอดเวลาที่มีคน
อยู่ภายในโรง
ต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ
ไม่ลามไฟ และไม่กระจาย
ควัน
ต้องเดินในท่อแต่ถ้าเป็นสาย
ทนไฟต้องทนได้ 1 ชั่วโมง

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

 มี

 ไม่มี

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

3
รายการที่ตรวจ

เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ

ผลการตรวจ

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 20 ที่นั่ง

จ่านวน..................ที่นั่ง

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 16 ที่นั่ง

จ่านวน..................ที่นั่ง

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 6 ที่นั่ง

จ่านวน..................ที่นั่ง

1.5 เท่าของจุดสูงสุด
( ส่าหรับโรงประเภท จ )

ความสูงสุด…................เมตร
ระยะห่างที่นั่ง-จอ.........เมตร

ไม่น้อยกว่า 2 แห่ง
ไม่น้อยกว่า 3 แห่ง
ไม่น้อยกว่า 4 แห่ง
ไม่น้อยกว่า 5 แห่ง

จ่านวนทางออก/ประตู.........แห่ง
จ่านวนทางออก/ประตู.........แห่ง
จ่านวนทางออก/ประตู.........แห่ง
จ่านวนทางออก/ประตู.........แห่ง

กว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร

ความกว้าง...................เมตร
ความกว้าง....................เมตร
ความกว้าง..................เมตร

ข้อพิจารณา
ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

5.การจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ
5.1 จ่านวนที่นั่งติดต่อกันยาวหนึ่งตอนปลาย
สุดของที่นั่งต้องมีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร
5.2 จ่านวนที่นั่งติดต่อกันตลอดแนวเกิน
หนึ่งตอนปลายสุดของที่นั่งแต่ละตอนต้องมี
ทางเดินกว้าง 1.50 เมตร
5.3 จ่านวนที่นั่งตอนที่ติดผนังด้านข้างโรง
มหรสพปลายสุดของที่นั่งตอนที่ไม่ติดผนังต้อง
มีทางเดินกว้าง 1.50 เมตร
5.4 ที่นั่งคนดูต้องห่างจากจุดสูงสุด ของ
จอหรือเวที

6. จานวนทางออก/ประตูทางออก
6.1 โรงที่มีความจุไม่เกิน 50 คน
6.2 โรงที่มีความจุไม่เกิน 51- 250 คน
6.3 โรงที่มีความจุไม่เกิน 251- 600คน
6.4 โรงที่มีความจุไม่เกิน 601คนขึ้นไป

ขนาดทางออก/ประตู
มีความกว้างไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร

7. ทางเดินตามขวางภายในโรงมหรสพ
7.1 ทางเดินด้านหน้า
7.2 ทางเดินด้านหลัง
7.3 ทางเดินกลางทุกระยะที่นั่งไม่เกิน 8 แถว

8.ทางออก/ประตูทางออก
8.1 ทางออก/ประตูทางออกด้านข้าง
8.2 ระยะห่างระหว่างทางออกหรือประตู
8.3 ทางออกด้านหลังเวที(ถ้ามี)
8.4 ขนาดความกว้างประตูทางออก
8.5 ธรณีประตูหรือขอบกั้น
8.6 ทุกบานประตูทางออกมีระยะห่างจาก
บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ
8.7 ทุกที่นั่งต้องมีระยะห่างจากบันไดหนี
ไฟหรือทางหนีไฟ

ต้องตรงกับแนวทางเดิน
ตามแนวขวางของโรง
ระยะไม่น้อยกว่า ½ของเส้น
ทแยงมุมที่ยาวที่สุด
อย่างน้อย 1 แห่ง
กว้างสูงไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร  2.00 เมตร
ห้ามมีธรณีประตู หากมีระดับ
พื้นต่างกันให้มีระดับพืน้ ด้าน
นอกต่่ากว่าด้านในได้ไม่เกิน 2.5
ซม.
ไม่เกิน 45.00 เมตร
(วัดตามแนวทางเดิน)
ไม่เกิน 60.00 เมตร
(วัดตามแนวทางเดิน)

 มี

 ไม่มี

½ของเส้นทแยงมุม…….…เมตร
ระยะห่างประตู.............เมตร
 มี
 ไม่มี
จ่านวนทางออก/ประตู........แห่ง
กว้าง............................เมตร
สูง................................เมตร
ไม่ธรณี  มีธรณี
 มีระดับพื้นต่างกัน.........ซ.ม.
ระยะห่าง......................เมตร
ระยะห่าง......................เมตร

ขนาดทางออก/ประตูมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า
1.50 เมตร

4
รายการที่ตรวจ

เงื่อนไข / เกณฑ์บังคับ

ต้องมีระบบควบคุมการ
8.8 โรงมหรสพที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีโถงเปิด กระจายควันและระบบ
ระบายควัน
กว้างไม่น้อย 0.90 เมตร
8.9 บันไดหนีไฟ
ระบายคนออกสู่ภายนอกได้
ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง
8.10 ทางออกสู่บันไดจะต้องมีชานพัก
กว้างไม่น้อยกว่า1.50 เมตร
9.ทางเดินภายนอก
9.1 ทางเดินรอบโรงมหรสพ
กว้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร
9.2 ทางเดินภายนอกที่ใช้ร่วมกับโรงอื่น
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร

 มี

เห็นควรออกใบอนุญาต
ไม่เห็นควรออกใบอนุญาต
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
เห็นควรออกใบอนุญาต
ไม่เห็นควรออกใบอนุญาต
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
เห็นควรออกใบอนุญาต
ไม่เห็นควรออกใบอนุญาต
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................
เห็นควรออกใบอนุญาต
ไม่เห็นควรออกใบอนุญาต
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
..............................................................................................................

ถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

หมายเหตุ

 ไม่มี

ความกว้าง....................เมตร
ใช้เวลาระบายคน..........ชั่วโมง
ความกว้าง....................เมตร
ความกว้าง....................เมตร
ความกว้าง....................เมตร

ความเห็นเจ้าหน้าที่
เห็นควรออกใบอนุญาต
ไม่เห็นควรออกใบอนุญาต
ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ข้อพิจารณา

ผลการตรวจ

รายชื่อเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ .
(

.
)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ลงชื่อ .
(

.
)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ลงชื่อ .
(

.
)
สาธารณสุขจังหวัด

ลงชื่อ .
(

.
)
หัวหน้าต่ารวจภูธรจังหวัด

ลงชื่อ .
(

.
)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

