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1.  วัตถุประสงค์  (Objectives) 
 
           เพ่ือให้ผู้ปฏิบตังิานการต่ออายุใบอนญุาตประกอบกิจการโรงมหรสพไดท้ราบถึงขัน้ตอน
การปฏิบัติงานตามข้อก าหนดของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในส่วนของโรงมหรสพและสามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติในการด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 
2.  ขอบเขต  (Scope) 
 
  คู่มือการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการต่ออายุ
ใบอนุญาตฯ ตั้งแต่การรับเรื่องจากผู้ยื่นเรื่องเพ่ือขอรับใบอนุญาตการน าเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการฯ เพ่ือ
พิจารณาการออกใบอนุญาตฯ การแจ้งต่อผู้ขอรับใบอนุญาตฯ และการแจ้งต่อกรุงเทพมหานคร  
 
3.  ค าจ ากัดความ (Definition) 
 
  “ความกว้างสุทธิ” หมายความว่า ความกว้างที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก
สิ่งใด ๆ กีดขวาง 
 “ความจุคน” หมายความว่า จ านวนผู้เข้าชมมากที่สุดที่สามารถใช้พื้นที่โรงมหรสพ 
 “ทางหนีไฟ ” หมายความว่า ทางออกและแนวทางออกเพ่ือให้คนออกจากอาคารเมื่อเกิด
อัคคีภัย โดยจะต้องเป็นเส้นทาง ซึ่งต่อเนื่องกันเพ่ือออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟหรือที่เปิดโล่ง
ภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดิน 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพใน
เขตกรุงเทพมหานคร  หรือคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตจังหวัดอ่ืนแล้วแต่
กรณี  
 “คณะท างานกลั่นกรองฯ ” หมายความว่า ผู้แทนคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 “ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที่เปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทาง
สัญจรได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
 “ทางเดินรอบนอก” หมายความว่า ทางเดินรอบโรงมหรสพโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง 
 “ระยะระหว่างแถว” หมายความว่า ความกว้างระหว่างพนักพิงของที่นั่งระหว่างแถวที่นั่ง 
 “ทางเดินรอบใน” หมายความว่า ทางเดินภายในโรงมหรสพโดยปราศจากสิ่งกีดขวาง 
 “ระบบไฟฟ้าส ารอง” หมายความว่า ระบบไฟฟ้าที่ท างานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ชั่วโมงเม่ือระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดท างาน 
 “ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้” หมายความว่า อุปกรณ์ส่งสัญญาณด้วยเสียงหรือแสงเมื่อ
เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยระบบแจ้งเหตุด้วยมือหรือระบบอัตโนมัติ 
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4.  หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 อธิบดี : ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 ผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง  : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพ 
 ผู้อ านวยการส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร : ประธานคณะท างานกลั่นกรองการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ  : เลขานุการคณะท างานกลั่นกรองการพิจารณา
ประกอบกิจการโรงมหรสพ / ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ / ควบคุม
และก ากับดูแลการใช้อาคารให้เป็นไปตามที่ได้รับใบอนุญาต 

หมายเหตุ   คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานครมีการแต่งตั้ง
คณะท างานกลั่นกรองการพิจารณา ประกอบกิจการโรงมหรสพ  เพ่ือช่วยคณะกรรมการฯตรวจพิจารณา
เนื่องจากโรงมหรสพในกรุงเทพมหานครมีจ านวนมาก 
 
ในเขตจังหวัดอื่น 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด : ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด : เลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพ 
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5.  Work Flow ของกระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบกจิการยืน่เร่ือง 

ส านักฯ/ส านักงาน ยผจ.รับเร่ือง  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจเอกสารตามค าขอพร้อมทั้ง
ตรวจแบบแปลน / แผนผงั 

 

น าเร่ืองเสนอคณะท างานกลัน่กรอง(ถ้ามี)
ประชุมพจิารณา พร้อมทั้งตรวจสถานที่ 

 

น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการฯ 

 เพือ่พจิารณา 
 

เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ 

แจ้งผู้ขออนุญาตประกอบ
กจิการโรงมหรสพ ไม่ออก
ใบอนุญาต (ในกรณทีีไ่ม่
สามารถแก้ไขอาคารได้) 

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด  

                          ตามเอกสาร  ง  

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด 

ตามเอกสาร  ค  

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด 

ตามเอกสาร  ข 

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด 

ตามเอกสาร   ก   และ   ก๑ 

ออกใบอนุญาตประกอบ
กจิการโรงมหรสพ 

 

แจ้งท้องถิ่นให้ 
ทราบว่าไม่ได้ออกใบอนุญาต 

ให้กบัโรงมหรสพ 
 

ส่ง แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่ง
ส าเนากรมธรรม์ประกนัภัย 

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้
ทราบว่าคณะกรรมการ   
ไม่ออกใบอนุญาต 

 

ไม่ส่ง 
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เอกสาร   ก 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนของส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

ผู้ประกอบการยืน่เร่ืองขออนุญาตประกอบกจิการ
พร้อมเอกสาร 

ส านักงานฯ 

ลงเลขรับเร่ืองโดยฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปเสนอเร่ืองต่อ ผอ.สนอ./ยผจ. 

ผอ.สนอ./ยผจ. ส่ังการให้กลุ่มงาน 

พจิารณาด าเนินการ 

กลุ่มงานฯลงเลขรับและเสนอ 
เร่ืองให้หัวหน้ากลุ่มงานฯพจิารณา 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ ส่ังการให้ 
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ 

 

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด 

ตามเอกสาร  ก๑ 
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 เอกสาร   ก๑ 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องขออนุญาตฯ ของผู้ประกอบการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

เจ้าของยืน่เร่ืองค าขออนุญาต 

โดยยืน่ทีส่ านักงานฯ 

ตามแบบ ขม.1 หรือ ขม. 2 

เอกสารทีต้่องยืน่พร้อมค าขอประกอบด้วย 

ผงับริเวณและ 
แบบแปลน แผนผงั 

ใบอนุญาตก่อสร้างจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการค านวณโครงสร้าง และ
รายการค านวณการระบายคน 

หนังสือมอบอ านาจพร้อม 
บัตรประจ าตวัประชาชน 

ช่ือผู้ดูแลความปลอดภัย 
โรงมหรสพ 

เอกสารแสดงบุคคล/นิตบุิคคล 

 บุคคล..........บัตรประจ าตวัประชาชน 

 นิตบุิคคล.....หนังสือรับรองการจด    
                        ทะเบยีนบริษทั  



 6 

 

เอกสาร   ข 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบแบบแปลน 

โรงมหรสพทีไ่ด้รับ
อนุญาตจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

รายการค านวณ 

โครงสร้างอาคาร 

เอกสารแสดงการเป็น 

เจ้าของอาคารหรือ 
ครอบครองอาคาร 

 

ส าเนาบัตรประจ าตวั 
ประชาชน 

และทะเบียนบ้านของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เอกสารแสดงว่าเป็น
ผู้ดูแลระบบความ

ปลอดภัยโรงมหรสพ 

แบบแปลน แผนผงั 
โรงมหรสพ 
จ านวน 3 ชุด 

รายการค านวณ 
การระบายคน (หนีไฟ) 

ส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนของ 

นิตบุิคคล 

ตรวจเอกสารตามใบค าขออนุญาต 

ภายนอกโรงมหรสพ 
 

    ท่อจ่ายน า้ดบัเพลงิ/ถังดบัเพลงิ   ความกว้างทางเดนิรอบโรง 

    ระบบไฟฟ้าส ารองอตัโนมตั ิ

สัญญาณเตอืนเพลงิไหม้
รวมทั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุ 

ถูกต้องครบถ้วน 
น าเร่ืองเสนอคณะท างาน

กลัน่กรองฯ 

    ทางหนีไฟและประตูหนีไฟ 

ป้ายบอกทางหนีไฟ 

และทางออก 

ตรวจแบบแปลน  แผนผงั 

ภายในโรงมหรสพ 

สัญญาณเตอืนเพลงิไหม้รวมทั้ง
อุปกรณ์แจ้งเหตุภายในโรงฯ 

 

วสัดุตกแต่งพืน้และผนัง 
ต้องไม่ตดิไฟและลามไฟ

ภายในโรง 

การจัดจ านวนที่นั่ง 
และช่องทางเดนิภายใน 

 

จ านวนประตู
ทางออกจาก 
โรงหรสพ 

 
ถังดบัเพลงิในโรง จ านวน 

 8 ถัง ขนาด 15 ปอนด์ 
 

ระบบไฟฟ้าส ารอง 
อตัโนมัติ 

 

ผนังวสัดุกนัไฟ  
2 ช่ัวโมง 

ป้ายทางออกเหนือประตู 
โดยเป็นตู้ไฟต่อกับ
ระบบไฟฟ้าส ารอง 

 

การจัดส่ิงอ านวย
ความสะดวกส าหรับ

ที่นั่งคนพกิาร 
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เอกสาร   ค 

ขั้นตอนการจัดประชุมคณะท างานกลั่นกรองการ(ถ้าม)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มงานฯเสนอ 
ประธานคณะท างานฯเพือ่ก าหนดประชุม 

กลุ่มงานฯ ท าหนังสือ 
เชิญประชุมคณะท างานฯ 

 

จัดท าระเบียบวาระการประชุมและจองห้อง
ประชุม 

จองห้องประชุม 
 
น าเสนอเร่ืองทีต้่องประชุมโดยน าเสนอด้วย

โปรแกรม  Power Point 
จองห้องประชุม 

 

ก าหนดตรวจสถานทีโ่รงมหรสพ 
จองห้องประชุม 
 

แจ้งผู้ประกอบกจิการโรงมหรสพทราบ 
จองห้องประชุม 
 

ตรวจสอบสถานทีโ่รงมหรสพ 
จองห้องประชุม 
 

ดูขั้นตอนโดยรายละเอียด 

ตามเอกสาร  ค๑ 
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เอกสาร   ค๑ 

ขั้นตอนการการตรวจโรงมหรสพโดยคณะท างานกลั่นกรองฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เวทกีารแสดง (ถ้าม)ี 

ระบบสัญญาณเตอืนภัย , อุปกรณ์แจ้งเหตุอตัโินมตั ิ

ทางเดนิกลางตามยาวทางเดนิตามขวางและทางเดนิรอบ 

จ านวนประตูทางออกและขนาดประตูทางออก 

จ านวนแถวทีน่ั่ง /  จ านวนทีน่ั่ง 

จ านวนทีน่ั่งส าหรับคนพกิาร(ถ้าม)ี 

เคร่ืองดบัเพลงิขนาด 15 ปอนด์ จ านวน 8 ถัง 

ไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉิน 

ป้ายทางออก 

ห้องฉาย 

ระยะห่างระหว่างแถวทีน่ั่ง 

เสนอคณะกรรมการพจิารณา
การประกอบกจิการ 

โรงมหรสพพจิารณาต่อไป 

ความกว้างทางเดนิรอบ 

ป้ายบอกทางออก 

ป้ายบอกทางหนีไฟ 

ไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 

ระบบสัญญาณเตอืนภัย และ
อุปกรณ์แจ้งเหตุอตัโนมตั ิ

ตู้สายฉีดน า้ดบัเพลงิ 

และท่อน า้ดบัเพลงิ 

ประตูฉุกเฉิน(หนีไฟ) 

บันไดหนีไฟ 

การตรวจสอบ 
ภายในโรงมหรสพ 

 

การตรวจสอบ
ภายนอกโรงมหรสพ 
 

ถังดบัเพลงิ 
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เอกสาร   ง 

ขั้นตอนการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาต  

จัดท าระเบียบวาระการประชุมจัดท า Power  Point 
และจองห้องประชุม 

 
น าเสนอคณะกรรมการฯ โดยสรุปความเห็นของ 

คณะท างานกลัน่กรองฯ(ถ้ามี)/เจ้าหน้าที ่ 
ตรวจสถานทีโ่รงมหรสพ 

ด้วย โปรแกรม Power  Point 
 

กรณคีณะกรรมการฯ  
เห็นชอบออกใบอนุญาต 

แจ้งผู้ขออนุญาตประกอบกจิการ 
 โรงมหรสพส่งส าเนากรมธรรม์ประกนัภัย  

กรณคีณะกรรมการฯ  
ไม่เห็นชอบในการออกใบอนุญาต 

แจ้งผู้ขออนุญาตประกอบกจิการโรงมหรสพ
ด าเนินการแก้ไขตามความเห็นของคณะกรรมการ 

(ในกรณทีีส่ามารถแก้ไขอาคารได้) 

กลุ่มงานฯท าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ 
เพือ่เลขานุการ ลงนาม 

รายงานให้คณะกรรมการรับทราบ  ท าบันทึกถึงอธิบด/ีผู้ว่าฯเพือ่ลงนามในใบอนุญาต

ฯ 

ท าบันทึกถึงอธิบด/ีผู้ว่าฯเพือ่ลงนามในใบอนุญาต 

แจ้งผู้ขออนุญาตประกอบกจิการโรงมหรสพ 
 ไม่ออกใบอนุญาต 

(ในกรณทีีไ่ม่สามารถแก้ไขอาคารได้) 

แจ้งท้องถิ่นให้ทราบว่า 
 ไม่ได้ออกใบอนุญาตให้กบัโรงมหรสพ 

อธิบด/ีผวจ.ลงนามในใบอนุญาตฯอธิบด/ีผวจ.ลงนามในใบอนุญาตฯ   
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ผู้ประกอบกจิการยืน่เร่ือง 

ส านักงานฯรับเร่ือง ฯ 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานฯตรวจเอกสารตามค าขอพร้อมทั้ง
ตรวจแบบแปลน / แผนผงั 

 

ออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงมหรสพ 

 

1 วนั 

30 วนั 

15 วนั 

3 วนั 

1 วนั 

รวม 95 วนั 

ท าบันทกึถึงอธิบดี/ผู้ว่าฯเพือ่ลง
นามในใบอนุญาต 

ประกอบกจิการโรงมหรสพ 

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งส าเนา
กรมธรรม์ประกนัภัย 

 

น าเร่ืองเสนอ 
คณะท างานกลัน่กรองฯ(ถ้ามี)
ประชุมพจิารณา พร้อมทั้งตรวจ

สถานทีโ่รงมหรสพ 
 

 น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการฯ 

เพือ่พจิารณา 
15 วนั 

30 วนั 
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6.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/มาตรฐาน/
ระเบียบ/กฎหมาย/

แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

1 
 

1 วัน 
ลงรับเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯ 

ตามระเบียบสารบรรณ 
ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

ระเบียบสารบรรณ 

2 

 
 
 

30 วัน 
ตรวจรายละเอียดเอกสารผู้ยื่นเรื่อง/แบบแปลนการ
จัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความปลอดภัย/เส้นทางหนีไฟ 

กลุ่มงานฯ 

กฎกระทรวง 
ก าหนดรายละเอียด

โรงมหรสพฯ 
/แบบตรวจ มส.2ก 

หรือ มส.2 ข 

3 

 
 
 
 

 
 

15 วัน 
 
 
 

น าเรื่องเสนอคณะท างานกลั่นกรองฯ(ถ้ามี) 
พิจารณา/แบบแปลนการจัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความ

ปลอดภัย/เส้นทางหนีไฟ/ตรวจสถานที่โรงมหรสพ 
 

กลุ่มงานฯ 

กฎกระทรวงก าหนด
รายละเอียดโรง

มหรสพฯ 
/แบบตรวจ มส.2ก 

หรือ มส.2 ข 

ส านักฯรับเร่ือง ฯ 
 

เจ้าหน้าทีก่ลุ่มงานฯตรวจเอกสารตามค าขอ
พร้อมทั้งตรวจแบบแปลน / แผนผงั 

 

 

น าเร่ืองเสนอ 
คณะท างานกลัน่กรองฯ(ถ้ามี)
ประชุมพจิารณา พร้อมทั้ง
ตรวจสถานทีโ่รงมหรสพ 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสาร/มาตรฐาน/
ระเบียบ/กฎหมาย/

แบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 

4 

 

15 วัน 
 

น าความเห็นคณะท างานกลั่นกรองฯที่ได้พิจารณา/
แบบแปลนการจัดที่นั่งทางเดิน/ระบบความปลอดภัย/

เส้นทางหนีไฟ/ตรวจสถานที่โรงมหรสพ เสนอต่อ 
คณะกรรมการฯพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตฯ 

กลุ่มงานฯ บันทึกข้อความ 

5 
 

30 วัน 

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งส าเนากรมธรรม์
ประกันภัยที่มีความคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยมีความคุ้มครอง

ตามท่ีกฎหมายก าหนดซึ่งมีระยะเวลาการคุ้มครองไม่
น้อยกว่า 3 ปี 

กลุ่มงานฯ หนังสือส านักงาน 

6 
 
 
 

3 วัน 
น าเสนออธิบดีเพื่อทราบมติของคณะกรรมการฯ  

และพิจารณาลงนามใบใบอนุญาต 
กลุ่มงานฯ บันทึกข้อความ 

7 

 
 

 
1 วัน 

 
 

แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตฯ กลุ่มงานฯ หนังสือส านักงาน 

แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งส าเนา 
กรมธรรม์ประกนัภัย 

 

ออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โรงมหรสพ 

 

ท าบันทกึถึงอธิบดี/ผู้ว่า เพือ่ลงนามใน
ใบอนุญาต 

ประกอบกจิการโรงมหรสพ 

 น าเร่ืองเสนอคณะกรรมการฯ 

เพือ่พจิารณา 
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7.  มาตรฐานงาน 
   
  ในการปฏิบัติงานต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนและต้องใช้ความช านาญเป็นอย่างสูง ดังนั้นจึงต้องก าหนดให้การปฏิบัติงานให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากการท างาน รวมทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพจึง
ได้จัดท าข้อก าหนดในการปฏิบัติงานในด้านระยะเวลาและคุณภาพดังนี้ 
  1.มาตรฐานระยะเวลา 
  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามกฎหมายก าหนดให้ใช้ระยะเวลา                   
ไม่มากกว่า 135 วัน แต่กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพ ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้ก าหนดเวลาการ
ให้บริการงานต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพมีระยะเวลาด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 95 วัน 
  2.มาตรฐานในเชิงคุณภาพ  
  การด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานข้างต้นจะต้องด าเนินการด้วยความละเอียดรอบครอบ ตรวจเอกสาร ตรวจสอบแบบแปลน
แผนผัง ในการต่ออายุใบอนุญาตอย่างละเอียดตามขั้นตอนและวิธีการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ 
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8.  ระบบติดตามประเมินผล 
 

ล าดับ วิธีปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
ผู้รับเอกสาร/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ก าหนดเวลา 

1. ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทราบ เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานฯ หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

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

2. 

ให้มีการติดตามประเมินผล 
(Evaluation)ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานตามคู่มือ การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 
(ต่ออายุใบอนุญาต) 

วิศวกรโยช านาญการของกลุ่มงานควบคุม
โรงมหรสพ 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ เดือนละ 1 ครั้ง 

3. 
ให้น าผลการประเมินจากท่ีประชุมไป
ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ ผู้บริหาร 30 วัน หลังจากการประชุม 
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9.  เอกสารอ้างอิง (Reference Document) 
 -  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
 -  กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมส าหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 
 -  คู่มือปฏิบัติการควบคุมโรงมหรสพ 
 -  กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ   
และคนชรา พ.ศ. 2548 
 
10. แบบฟอร์มท่ีใช้ ( Form ) 
 

10.1 ค าขอรับอายุใบอนุญาต (ขม. 1) 
10.2 ค าขอต่ออายุใบอนุญาต (ขม. 2) 
10.3 บันทึกการตรวจ (มข. 2ก) 
10.4 บันทึกการตรวจ (มข. 2ข) 

 
 
 
 
 































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 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

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   
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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 
 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา 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)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปน
พระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญั ติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญั ติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา”  หมายความวา  สวนของ

อาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือต้ังอยูภายในและภายนอกอาคาร  
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 

A
กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

“ลิฟต”  หมายความวา  อุปกรณท่ีใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคารที่ตางระดับกัน  
แตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน 

“พ้ืนผิวตางสัมผัส”  หมายความวา  พ้ืนผิวท่ีมีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไปจากพื้นผิว
และสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได 

“ความกวางสุทธิ”  หมายความวา  ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยปราศจาก 
สิ่งใด ๆ  กีดขวาง 

ขอ ๓ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปนี้  ตองจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้  ในบริเวณที่เปดใหบริการแก 
บุคคลทั่วไป 

(๑) โรงพยาบาล  สถานพยาบาล  ศูนยบริการสาธารณสุข  สถานีอนามัย  อาคารที่ทําการ 
ของราชการ   รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐที่ จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย   สถานศึกษา   หอสมุดและ 
พิพิธภัณฑสถานของรัฐ  สถานีขนสงมวลชน  เชน  ทาอากาศยาน  สถานีรถไฟ  สถานีรถ  ทาเทียบเรือ  
ท่ีมีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร 

(๒) สํานักงาน  โรงมหรสพ  โรงแรม  หอประชุม  สนามกีฬา  ศูนยการคา  หางสรรพสินคา
ประเภทตาง ๆ  ท่ีมีพ้ืนที่สวนใดของอาคารที่เปดใหบริการแกบุคคลทั่วไปเกิน  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 



หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๕ สัญลักษณรูปผูพิการ  เครื่องหมายแสดงทางไปสูสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  และสัญลักษณหรือตัวอักษรแสดงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตามขอ  ๔  ใหเปนสีขาวโดยพื้นปายเปนสีน้ําเงิน  หรือเปน 
สีน้ําเงินโดยพื้นปายเปนสีขาว 

ขอ ๖ ปายแสดงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมี
ความชัดเจน  มองเห็นไดงาย  ติดอยูในตําแหนงที่ไมทําใหสับสน  และตองจัดใหมีแสงสองสวาง 
เปนพิเศษทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
หมวด  ๒ 

ทางลาดและลิฟต 
 

ขอ ๗ อาคารตามขอ   ๓   หากระดับพ้ืนภายในอาคาร   หรือระดับพ้ืนภายในอาคาร 
กับภายนอกอาคาร  หรือระดับพ้ืนทางเดินภายนอกอาคารมีความตางระดับกันเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ใหมีทางลาดหรือลิฟตระหวางพื้นที่ตางระดับกัน  แตถามีความตางระดับกันไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร   
ตองปาดมุมพ้ืนสวนที่ตางระดับกันไมเกิน  ๔๕  องศา 

ขอ ๘ ทางลาดใหมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนผิวทางลาดตองเปนวัสดุท่ีไมลื่น 
(๒) พ้ืนผิวของจุดตอเนื่องระหวางพื้นกับทางลาดตองเรียบไมสะดุด 
(๓) ความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีทางลาดมีความยาวของทุกชวง

รวมกันตั้งแต  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) มีพ้ืนที่หนาทางลาดเปนที่วางยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ทางลาดตองมีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๒  และมีความยาวชวงละไมเกิน  ๖,๐๐๐  

มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีทางลาดยาวเกิน  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  ตองจัดใหมีชานพักยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  
มิลลิเมตร  คั่นระหวางแตละชวงของทางลาด 

(๖) ทางลาดดานที่ไมมีผนังกั้นใหยกขอบสูงจากพื้นผิวของทางลาดไมนอยกวา   ๕๐  
มิลลิเมตร  และมีราวกันตก 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๗) ทางลาดที่มีความยาวตั้งแต  ๒,๕๐๐  มิลลิเมตร  ขึ้นไป  ตองมีราวจับทั้งสองดานโดยมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ทําดวยวัสดุเรียบ  มีความมั่นคงแข็งแรง  ไมเปนอันตรายในการจับและไมลื่น 
 (ข) มีลักษณะกลม  โดยมีเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๓๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน   

๔๐  มิลลิเมตร 
 (ค) สูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
 (ง) ราวจับดานที่อยูติดผนังใหมีระยะหางจากผนังไมนอยกวา  ๕๐  มิลลิเมตร  มีความสูง

จากจุดยึดไมนอยกวา  ๑๒๐  มิลลิเมตร  และผนังบริเวณราวจับตองเปนผนังเรียบ 
 (จ) ราวจับตองยาวตอเนื่อง  และสวนที่ยึดติดกับผนังจะตองไมกีดขวางหรือเปนอุปสรรค

ตอการใชของคนพิการทางการมองเห็น 
 (ฉ) ปลายของราวจับใหย่ืนเลยจากจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของทางลาดไมนอยกวา  ๓๐๐  

มิลลิเมตร 
(๘) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของทางลาดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

(๙) ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวในบริเวณทางลาดที่จัดไวใหแกผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชรา 

ขอ ๙ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีจํานวนชั้นตั้งแตสองชั้นขึ้นไปตองจัดใหมีลิฟตหรือทางลาด 
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดระหวางชั้นของอาคาร 

ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดตองสามารถขึ้นลงไดทุกชั้น  มีระบบควบคุมลิฟต
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถควบคุมไดเอง  ใชงานไดอยางปลอดภัย  และจัดไวในบริเวณ
ท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถใชไดสะดวก 

ใหมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีชองประตูดานนอกของลิฟตท่ีจัดไวใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราใชได 

ขอ ๑๐ ลิฟตท่ีผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใชไดท่ีมีลักษณะเปนหองลิฟตตองมี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้ 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ขนาดของหองลิฟตตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  
๑,๔๐๐  มิลลิเมตร 

(๒) ชองประตูลิฟตตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และตองมีระบบแสง
เพ่ือปองกันไมใหประตูลิฟตหนบีผูโดยสาร 

(๓) มีพ้ืนผิวตางสัมผัสบนพื้นบริเวณหนาประตูลิฟตกวาง  ๓๐๐  มิลลิเมตร  และยาว  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  ซึ่งอยูหางจากประตูลิฟตไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๖๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) ปุมกดเรียกลิฟต   ปุมบังคับลิฟต   และปุมสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินตองมีลักษณะ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ปุมลางสุดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ปุมบนสุดอยูสูงจากพื้น 
ไมเกินกวา  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร  และหางจากมุมภายในหองลิฟตไมนอยกวา  ๔๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ี
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) มีปายแสดงหมายเลขชั้นและแสดงทิศทางบริ เวณโถงหนาประตูลิฟตและติดอยู 

ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน 
(๘) ในกรณีท่ีลิฟตขัดของใหมีท้ังเสียงและแสงไฟเตือนภัยเปนไฟกะพริบสีแดง  เพ่ือให 

คนพิการทางการมองเห็นและคนพิการทางการไดยินทราบ  และใหมีไฟกะพริบสีเขียวเปนสัญญาณ 
ใหคนพิการทางการได ยินไดทราบวาผู ท่ีอ ยูข างนอกรับทราบแลววาลิฟตขัดของและกําลัง 
ใหความชวยเหลอือยู 

(๙) มีโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉินภายในลิฟตซึ่งสามารถติดตอกับภายนอกได  โดยตองอยูสูงจาก
พ้ืนไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑๐) มีระบบการทํางานที่ทําใหลิฟตเลื่อนมาอยูตรงที่จอดชั้นระดับพ้ืนดินและประตูลิฟต 
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

เหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๘๐  มิลลิเมตร  และมีขนาดสม่ําเสมอตลอดชวงบันได  ในกรณีท่ี
ขั้นบันไดเหลื่อมกันหรือมีจมูกบันไดใหมีระยะเหลื่อมกันไดไมเกิน  ๒๐  มิลลิเมตร 

(๕) พ้ืนผิวของบันไดตองใชวัสดุท่ีไมลื่น 
(๖) ลูกตั้งบันไดหามเปดเปนชองโลง 
(๗) มีปายแสดงทิศทาง  ตําแหนง  หรือหมายเลขชั้นของอาคารที่คนพิการทางการมองเห็น

และคนชราสามารถทราบความหมายได  ต้ังอยูบริเวณทางขึ้นและทางลงของบันไดที่เชื่อมระหวางชั้น
ของอาคาร 

 
หมวด  ๔ 
ท่ีจอดรถ 

 
ขอ ๑๒ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา

อยางนอยตามอัตราสวน  ดังนี้ 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๑) ถาจํานวนที่จอดรถต้ังแต  ๑๐  คัน  แตไมเกิน  ๕๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๑  คัน 

(๒) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต  ๕๑  คัน  แตไมเกิน  ๑๐๐  คัน  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ  และคนชราอยางนอย  ๒  คัน 

(๓) ถาจํานวนที่จอดรถตั้งแต  ๑๐๑  คัน  ขึ้นไป  ใหมีท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราอยางนอย  ๒  คัน  และเพิ่มขึ้นอีก  ๑  คัน  สําหรับทุก ๆ  จํานวนรถ  ๑๐๐  คันที่เพ่ิมขึ้น   
เศษของ  ๑๐๐  คัน  ถาเกินกวา  ๕๐  คัน  ใหคิดเปน  ๑๐๐  คัน 

ขอ ๑๓ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราใหจัดไวใกลทางเขาออกอาคาร
ใหมากที่สุด  มีลักษณะไมขนานกับทางเดินรถ  มีพ้ืนผิวเรียบ  มีระดับเสมอกัน  และมีสัญลักษณรูป 
ผูพิการนั่งเกาอี้ลออยูบนพื้นของที่จอดรถดานที่ติดกับทางเดินรถ  มีขนาดกวางไมนอยกวา  ๙๐๐  
มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และมีปายขนาดกวางไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร   
และยาวไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  ติดอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๒,๐๐๐  มิลลิเมตร  ในตําแหนง 
ท่ีเห็นไดชัดเจน 

ขอ ๑๔ ท่ีจอดรถสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผา
กวางไมนอยกวา  ๒,๔๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖,๐๐๐  มิลลิเมตร  และจัดใหมีท่ีวาง 
ขางที่จอดรถกวางไมนอยกวา  ๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  ตลอดความยาวของที่จอดรถ  โดยที่วางดังกลาวตองมี
ลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอกับที่จอดรถ 

 
หมวด  ๕ 

ทางเขาอาคาร  ทางเดินระหวางอาคาร  และทางเชื่อมระหวางอาคาร 
 
ขอ ๑๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีทางเขาอาคารเพื่อใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ

คนชราเขาใชไดโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนพ้ืนผิวเรียบเสมอกัน  ไมลื่น  ไมมีสิ่งกีดขวาง  หรือสวนของอาคารยื่นล้ําออกมา 

เปนอุปสรรคหรืออาจทําใหเกิดอันตรายตอผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) อยูในระดับเดียวกับพ้ืนถนนภายนอกอาคารหรือพ้ืนลานจอดรถ  ในกรณีท่ีอยูตางระดับ
ตองมีทางลาดที่สามารถขึ้นลงไดสะดวก  และทางลาดนี้ใหอยูใกลท่ีจอดรถ 

ขอ ๑๖ ในกรณีท่ีมีอาคารตามขอ  ๓  หลายอาคารอยูภายในบริเวณเดียวกันที่มีการใชอาคาร
รวมกัน  จะมีรั้วลอมหรือไมก็ตาม  ตองจัดใหมีทางเดินระหวางอาคารนั้น  และจากอาคารแตละอาคารนั้น
ไปสูทางสาธารณะ  ลานจอดรถหรืออาคารที่จอดรถ 

ทางเดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) พ้ืนทางเดินตองเรียบ  ไมลื่น  และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) หากมีทอระบายน้ําหรือรางระบายน้ําบนพื้นตองมีฝาปดสนิท  ถาฝาเปนแบบตะแกรงหรือ

แบบรู  ตองมีขนาดของชองตะแกรงหรือเสนผานศูนยกลางของรูกวางไมเกิน  ๑๓  มิลลิเมตร   
แนวรองหรือแนวของรางจะตองขวางกับแนวทางเดิน 

(๓) ในบริเวณที่เปนทางแยกหรือทางเลี้ยวใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัส 
(๔) ในกรณีท่ีมีสิ่งกีดขวางที่จําเปนบนทางเดิน  ตองจัดใหอยูในแนวเดียวกัน  โดยไมกีดขวาง

ทางเดิน  และจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสหรือมีการกั้นเพื่อใหทราบกอนถึงสิ่งกีดขวาง  และอยูหางสิ่งกีดขวาง
ไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร 

(๕) ปายหรือสิ่งอื่นใดที่แขวนอยูเหนือทางเดิน  ตองมีความสูงจากพื้นทางเดินไมนอยกวา   
๒,๐๐๐  มิลลิเมตร 

(๖) ในกรณีท่ีพ้ืนทางเดินกับพ้ืนถนนมีระดับตางกัน  ใหมีพ้ืนลาดที่มีความลาดชันไมเกิน  ๑:๑๐ 
ขอ ๑๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีมีทางเชื่อมระหวางอาคาร  ตองมีผนังหรือราวกันตกทั้งสองดาน  

โดยมีราวจับซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๘  (๗)  (ก)  (ข)  (ค)  (ง)  และ  (จ)  ท่ีผนังหรือราวกันตกนั้น  และมี
ทางเดินซึ่งมีลักษณะตามขอ  ๑๖  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 

 
หมวด  ๖ 
ประตู 

 
ขอ ๑๘ ประตูของอาคารตามขอ  ๓  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปดปดไดงาย 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) หากมีธรณีประตู  ความสูงของธรณีประตูตองไมเกินกวา  ๒๐  มิลลิเมตร  และใหขอบ 
ท้ังสองดานมีความลาดเอียงไมเกิน  ๔๕  องศา  เพ่ือใหเกาอี้ลอหรือผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
ท่ีใชอุปกรณชวยเดินสามารถขามไดสะดวก 

(๓) ชองประตูตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร 
(๔) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเปดผลักเขาออก  เมื่อเปดออกสูทางเดินหรือระเบียงตองมี

พ้ืนที่วางขนาดกวางไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๕) ในกรณีท่ีประตูเปนแบบบานเลื่อนหรือแบบบานเปดใหมีมือจับที่มีขนาดเทากับราวจับ

ตามขอ  ๘  (๗)  (ข)  ในแนวดิ่งทั้งดานในและดานนอกของประตูซึ่งมีปลายดานบนสูงจากพื้นไมนอยกวา  
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  และปลายดานลางไมเกิน  ๘๐๐  มิลลิเมตร  ในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดออกใหมีราวจับ
ตามแนวนอนดานในประตู  และในกรณีท่ีเปนประตูบานเปดเขาใหมีราวจับตามแนวนอนดานนอกประตู  
ราวจับดังกลาวใหสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๘๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๙๐๐  มิลลิเมตร  ยาวไปตาม 
ความกวางของประตู 

(๖) ในกรณีท่ีประตูเปนกระจกหรือลูกฟกเปนกระจก   ใหติดเครื่องหมายหรือแถบสี 
ท่ีสังเกตเห็นไดชัด 

(๗) อุปกรณเปดปดประตูตองเปนชนิดกานบิดหรือแกนผลัก  อยูสูงจากพื้นไมนอยกวา   
๑,๐๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 

ประตูตามวรรคหนึ่งตองไมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองที่อาจทําให 
ประตูหนีบหรือกระแทกผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 

ขอ ๑๙ ขอกําหนดตามขอ  ๑๘  ไมใชบังคับกับประตูหนีไฟและประตูเปดปดโดยใชระบบ
อัตโนมัติ 

 
หมวด  ๗ 
หองสวม 

 
ขอ ๒๐ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีจัดใหมีหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไป  ตองจัดใหมีหองสวม

สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หองในหองสวมนั้นหรือจะจัดแยก
ออกมาอยูในบริเวณเดียวกันกับหองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปก็ได 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  ตองจัดใหมีหองสวม
สําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาใชไดอยางนอย  ๑  หอง 

ขอ ๒๑ หองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีพ้ืนที่วางภายในหองสวมเพื่อใหเกาอี้ลอสามารถหมุนตัวกลับไดซึ่งมีเสนผานศูนยกลาง 

ไมนอยกวา  ๑,๕๐๐  มิลลิเมตร 
(๒) ประตูของหองที่ต้ังโถสวมเปนแบบบานเปดออกสูภายนอก  โดยตองเปดคางไดไมนอย

กวา  ๙๐  องศา  หรือเปนแบบบานเลื่อน  และมีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองสวม  
ลักษณะของประตูนอกจากที่กลาวมาขางตน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในหมวด  ๖ 

(๓) พ้ืนหองสวมตองมีระดับเสมอกับพ้ืนภายนอก  ถาเปนพ้ืนตางระดับตองมีลักษณะเปนทาง
ลาดตามหมวด  ๒  และวัสดุปูพ้ืนหองสวมตองไมลื่น 

(๔) พ้ืนหองสวมตองมีความลาดเอียงเพียงพอไปยังชองระบายน้ําทิ้งเพื่อท่ีจะไมใหมีน้ําขงับนพื้น 
(๕) มีโถสวมชนิดนั่งราบ   สูงจากพื้นไมนอยกวา   ๔๕๐  มิลลิเมตร   แตไมเกิน   ๕๐๐  

มิลลิเมตร  มีพนักพิงหลังที่ใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่ไมสามารถนั่งทรงตัวไดเองใชพิงได  
และที่ปลอยน้ําเปนชนิดคันโยก  ปุมกดขนาดใหญหรือชนิดอื่นที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา
สามารถใชไดอยางสะดวก  มีดานขางดานหนึ่งของโถสวมอยูชิดผนังโดยมีระยะหางวัดจากกึ่งกลางโถ
สวมถึงผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมีราวจับที่ผนัง  สวนดานที่
ไมชิดผนังใหมีท่ีวางมากพอที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราที่นั่งเกาอี้ลอสามารถเขาไปใชโถสวม
ไดโดยสะดวก  ในกรณีท่ีดานขางของโถสวมทั้งสองดานอยูหางจากผนังเกิน  ๕๐๐  มิลลิเมตร  ตองมี
ราวจับที่มีลักษณะตาม  (๗) 

(๖) มีราวจับบริเวณดานที่ชิดผนังเพื่อชวยในการพยุงตัว  เปนราวจับในแนวนอนและแนวดิ่ง
โดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ราวจับในแนวนอนมีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  
มิลลิเมตร  และใหย่ืนล้ําออกมาจากดานหนาโถสวมอีกไมนอยกวา  ๒๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๐๐  
มิลลิเมตร 

 (ข) ราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอนดานหนาโถสวมมีความยาววัด
จากปลายของราวจับในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

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) ติดตั้งระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผู ท่ีอยูภายนอกแจงภัยแกผูพิการหรือ 
ทุพพลภาพ  และคนชรา  และระบบสัญญาณแสงและสัญญาณเสียงใหผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชราสามารถแจงเหตุหรือเรียกหาผูชวยในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉินไวในหองสวม  โดยมีปุมกดหรือ 
ปุมสัมผัสใหสัญญาณทํางานซึ่งติดตั้งอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถ 
ใชงานไดสะดวก 
 (๑๐) มีอางลางมือโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
  (ก) ใตอางลางมือดานที่ติดผนังไปจนถึงขอบอางเปนที่วาง  เพ่ือใหเกาอี้ลอสามารถ 
สอดเขาไปได  โดยขอบอางอยูหางจากผนังไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  และตองอยูในตําแหนงที่ 
ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราเขาประชิดไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 
  (ข) มีความสูงจากพื้นถึงขอบบนของอางไมนอยกวา  ๗๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๘๐๐  
มิลลิเมตร  และมีราวจับในแนวนอนแบบพับเก็บไดในแนวดิ่งทั้งสองขางของอาง 
  (ค) กอกน้ําเปนชนิดกานโยกหรือกานกดหรือกานหมุนหรือระบบอัตโนมัติ 

ขอ ๒๒ ในกรณีท่ีหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราอยูภายในหองสวม 
ท่ีจัดไวสําหรับบุคคลทั่วไป  และมีทางเขากอนถึงตัวหองสวม  ตองจัดใหหองสวมสําหรับผูพิการหรือ
ทุพพลภาพ  และคนชราอยูในตําแหนงที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชราสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก 

หองสวมสําหรับบุคคลทั่วไปตามวรรคหนึ่ง  หากไดจัดสําหรับผูชายและผูหญิงตางหาก 
จากกันใหมีอักษรเบรลลแสดงใหรูวาเปนหองสวมชายหรือหญิงติดไวท่ีผนังขางทางเขาในตําแหนงที่
สามารถสัมผัสไดดวย 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีท่ีเปนหองสวมสําหรับผูชายที่มิใชหองสวมสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  
และคนชราตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  ใหมีท่ีถายปสสาวะที่มีระดับเสมอพื้นอยางนอย  ๑  ท่ี  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 
พ้ืนผิวตางสัมผัส 

 
ขอ ๒๕ อาคารตามขอ  ๓  ตองจัดใหมีพ้ืนผิวตางสัมผัสสําหรับคนพิการทางการมองเห็นที่พ้ืน

บริเวณตางระดับที่มีระดับตางกันเกิน  ๒๐๐  มิลลิเมตร  ท่ีทางขึ้นและทางลงของทางลาดหรือบันได   
ท่ีพ้ืนดานหนาและดานหลังประตูทางเขาอาคาร  และที่พ้ืนดานหนาของประตูหองสวม  โดยมีขนาดกวาง  
๓๐๐  มิลลิเมตร  และมีความยาวเทากับและขนานไปกับความกวางของชองทางเดินของพื้นตางระดับ  
ทางลาด  บันได  หรือประตู  และขอบของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากจุดเริ่มตนของทางขึ้นหรือทางลง
ของพื้นตางระดับ  ทางลาด  บันได  หรือประตูไมนอยกวา  ๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๓๕๐  มิลลเิมตร 

ในกรณีของสถานีขนสงมวลชน  ใหขอบนอกของพื้นผิวตางสัมผัสอยูหางจากขอบของชานชาลา
ไมนอยกวา  ๖๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกินกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร 

 
หมวด  ๙ 

โรงมหรสพ  หอประชุม  และโรงแรม 
 
ขอ ๒๖ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงมหรสพหรือหอประชุมตองจัดใหมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับ

เกาอี้ลออยางนอยหนึ่งที่ทุก ๆ  จํานวน  ๑๐๐  ท่ีนั่ง  โดยพื้นที่เฉพาะนี้เปนพ้ืนที่ราบขนาดความกวาง 
ไมนอยกวา  ๙๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  ๑,๔๐๐  มิลลิเมตร  ตอหนึ่งที่  อยูในตําแหนงที่
เขาออกได 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๗ อาคารตามขอ  ๓  ท่ีเปนโรงแรมที่มีหองพักตั้งแต  ๑๐๐  หอง  ขึ้นไป  ตองจัดใหมี
หองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เขาใชไดไมนอยกวาหนึ่งหองตอจํานวนหองพักทุก   
๑๐๐  หอง  โดยหองพักดงักลาวตองมีสวนประกอบและมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) อยูใกลบันไดหรือบันไดหนีไฟหรือลิฟตดับเพลิง 
(๒) ภายในหองพักตองจัดใหมีสัญญาณบอกเหตุหรือเตือนภัยท้ังสัญญาณที่เปนเสียงและแสง  

และระบบสั่นสะเทือนติดตั้งบริเวณที่นอนในกรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุอันตรายอยางอื่น  เพ่ือใหผูท่ีอยู
ภายในหองพักทราบ  และมีสวิตชสัญญาณแสงและสวิตชสัญญาณเสียงแจงภัยหรือเรียกใหผูท่ีอยู
ภายนอกทราบวามีคนอยูในหองพัก 

(๓) มีแผนผังตางสัมผัสของอาคารในชั้นที่มีหองพักที่ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา 
เขาใชได  มีอักษรเบรลลแสดงตําแหนงของหองพัก  บันไดหนีไฟ  และทิศทางไปสูบันไดหนีไฟโดยติดไวท่ี
กึ่งกลางบานประตูดานในและอยูสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๑,๓๐๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๑,๗๐๐  มิลลิเมตร 

(๔) มีสัญลักษณรูปผูพิการติดไวท่ีประตูดานหนาหองพักสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และ
คนชรา 

ขอ ๒๘ หองพักในโรงแรมที่จัดสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  ตองมีท่ีอาบน้ํา
ซึ่งเปนแบบฝกบัวหรือแบบอางอาบน้ําโดยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) ท่ีอาบน้ําแบบฝกบัว 
 (ก) มีพ้ืนที่วางขนาดความกวางไมนอยกวา  ๑,๑๐๐  มิลลิเมตร  และความยาวไมนอยกวา  

๑,๒๐๐  มิลลิเมตร 
 (ข) มีท่ีนั่งสําหรับอาบน้ําที่มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๔๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  

๕๐๐  มิลลิเมตร 
 (ค) มีราวจับในแนวนอนที่ดานขางของที่นั่ง  มีความสูงจากพื้นไมนอยกวา  ๖๕๐  

มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  และยาวไมนอยกวา  ๖๕๐  มิลลิเมตร  แตไมเกิน  ๗๐๐  มิลลิเมตร  
และมีราวจับในแนวดิ่งตอจากปลายของราวจับในแนวนอน  และมีความยาวจากปลายของราวจับ 
ในแนวนอนขึ้นไปอยางนอย  ๖๐๐  มิลลิเมตร 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ท่ีอาบน้ําแบบอางอาบน้ํา 
 (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  หรือไดรับอนุญาตหรือไดย่ืนขออนุญาตกอสราง  หรือดัดแปลงอาคาร  

หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดดําเนินการตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  แลว  กอนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓๐ การดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ  ๒๙  ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  ท้ังนี้  ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(๑) ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น 
ท่ีไดรับอนุญาตไวกอนกฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

(๒) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(๓) ไมเปนการเพิ่มพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวกอน

กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 



หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

การดัดแปลงอาคารที่ไมเปนไปตามเงื่อนไขในวรรคหนึ่ง  หรือการเปลี่ยนการใชอาคาร 
ท่ีเขาลักษณะอาคารตามขอ  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 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๕๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   กรกฎาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหอาคาร 
บางประเภทตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ  และคนชรา  เพ่ือใหบุคคลดังกลาว
มีโอกาสเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ในสังคมได  ประกอบกับมาตรา  ๕๕  และมาตรา  ๘๐  วรรคสอง   
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ไดบัญญัติวาบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะ  ความชวยเหลืออื่น  และการสงเคราะหจากรัฐ  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



                                                                                                                                                                                           มส. 2ก. 

บันทึกบันทึกการตรวจสถานที่โรงมหรสพการตรวจสถานที่โรงมหรสพประจ าปีประจ าปี........  
การตรวจขอใบอนุญาตฯ ใหม่   
เลขท่ี มส. 2ก.                                 .                                     
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ข้อมูลพ้ืนฐาน  ยื่นเรื่องราว วันท่ี                                              ชื่อ                                                                เจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคาร. 
        

ประเภท  ก    ข   ค    ง   จ   ขนาดความจชุั้นล่าง                ท่ีน่ัง   ความจุชั้นบน                    ท่ีน่ัง   ความจุรวม               ท่ีน่ัง   
.. 

รายการที่ตรวจ เง่ือนไข / เกณฑ์บังคับ ผลการตรวจ 
ข้อพิจารณา 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

1.สถานที่ต้ังโรงมหรสพ 
      -  ท่ีตั้งของโรงมหรสพ 

     
ต้องอยู่ไม่ต่่ากว่าระดับพ้ืนดิน ตัง้อยู่ท่ีระดับ................เมตร   

โรงประเภท  ก   ข   จ     

      - ตัง้อยู่ในท่ีดินท่ีมีด้านท่ีติดถนสาธารณะ ยาวไม่น้อยกว่า 12.00  เมตร ยาว..............................เมตร   

      -  ถนนสาธารณะท่ีมีเขตทาง กว้างไม่น้อยกว่า10.00 เมตร กว้าง.............................เมตร   

โรงประเภท  ค   ง     
      -  ตั้งอยู่ในต่าแหน่งท่ีมีบันไดหนีไฟ หรือ    
ทางหนีไฟเพื่อออกสู่ภายนอกอาคาร อย่างน้อย 2  ทาง จ่านวน................ บันได/ทาง 

  

2.ระบบความปลอดภัยและป้องกัน     ช่ือ      
วฒิุ 
ประสบการณ์         ปี    2.1  ผู้ดูแลความปลอดภัย 

ต้องมีวุฒิช่างไฟฟ้า ช่างยนต์                 
หรือมีประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 5 ปี 

        มี                ไม่มี 
  

  

   2.2 ระบบจ่ายไฟฟ้าแสงสว่างหรือก่าลัง 
ต้องมีทางเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณ์ตามมาตรฐานฯ    มี                ไม่มี 

  

   2.3 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผง ต้องลงดินตามมาตรฐานฯ    มี                ไม่มี   

   2.4 ระบบจ่ายไฟฟ้าส่ารอง     

       - ส่าหรับเครื่องหมายแสดงทางฉกุเฉินต่าง  ๆ

จะต้องท่างานได้โดยอัตโนมัติ                     
ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

   มี                ไม่มี   
       - ส่าหรับระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้    มี                ไม่มี   

       - ส่าหรับไฟส่องสว่างทางเดิน    มี                ไม่มี   
       - ส่าหรับไฟส่องสว่างบันไดหนีไฟ    มี                ไม่มี   
3. ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้      

    3.1. กริ่งสัญญาณ ส่งเสียงสัญญาณได้ยินอย่างทั่วถึง               มี                ไม่มี   

    3.2  อุปกรณ์แจ้งเหตุ 
มีท้ังระบบอัตโนมัติและ
ระบบท่ีใช้มือ            

   มี                ไม่มี 
  

    3.3  ถ้าโรงมหรสพอยู่ในอาคารสูง ,                               
อาคารขนาดใหญ่ , อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
 
 
 
 

ต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณ
เข้ากับอาคารหลักด้วย 

 
       มี                ไม่มี 
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รายการที่ตรวจ เง่ือนไข / เกณฑ์บังคับ ผลการตรวจ 
ข้อพิจารณา 

หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

4. ระบบป้องกันเพลิงไหม้        
 

    4.1  ท่อจ่ายน่้าดับเพลิง 
ต้องทนความดัน 1.2  เมกะ
ปาสกาลและทาสีแดง          

   มี                ไม่มี 
  

    4.2  ตู้หัวฉีดน่้าดับเพลิง 
ต้องมีหัวต่อสายฉีดน่้า 25 mm 
และหัวต่อสวมเร็ว65 mm 

   มี                ไม่มี 
  

    4.3  ท่ีเก็บน่้าส่ารอง ต้องมีเพียงพอต่อกาดับเพลิง                มี                ไม่มี   

    4.4  หัวรับน่้าดับเพลิง 
ต้องมีป้ายเขียน “ หัวรับน่้า
ดับเพลิง” ด้วยสีสะท้อนแสง            

   มี                ไม่มี 
  

    4.5  เครื่องดับเพลิงยกหิ้ว( ถังดับเพลิง ) 
- ขนาดถัง  15  ปอนด์ 
- ติดต้ังสูงไม่เกิน1.50  เมตร 

  ขนาด......................ปอนด์ 
  ติดต้ังสูง..................เมตร 

  

บริเวณที่นั่งคนดูชั้นล่าง     

-  ติดตั้งท่ีผนังหลังท่ีน่ังแถวหลังสุด ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง   ไม่มี   

-  ติดตั้งท่ีผนังประมาณกึ่งกลางที่น่ังคนดู ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   

-  ติดตั้งท่ีผนังหน้าท่ีน่ังคนดูแถวหน้าสุด ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   
-  ติดตั้งท่ีผนังด้านหลังจอหรือเวที ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   

บริเวณที่นั่งคนดูชั้นบน ( ถ้ามี )       
    -  ติดต้ังที่แถวหน้าสุดคนดู ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   
    -  ติดต้ังที่แถวหลังสุดคนดู ข้างละ 1 ถัง รวม 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   
  -  บริเวณห้องฉาย อย่างน้อย 2 ถัง   มีจ่านวน..........ถัง  ไม่มี   

 
 
ส่าหรับโรงประเภท  จ  

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

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

  

   4.6 โรงมหรสพ  ท่ีอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ    มี                ไม่มี   

   4.7 ทางหนีไฟ 
ต้องป้องกันไฟและกันควันได้
และทนไฟได้  2 ชั่วโมง 

   มี                ไม่มี 
  

  4.8 โรงมหรสพ  ก  และ  ค  ต้องมีไฟแสงสว่างระหว่าง
แถวท่ีน่ังตลอดแนวทางเดิน 

   มี                ไม่มี 
  

  4.9 แนวทางเดินภายในโรง ต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟ    มี                ไม่มี   
  4.10 ผนังโรงมหรสพ ต้องทนไฟได้ 2 ชั่วโมง    มี                ไม่มี   

  4.11 ประตูทางออก 
ต้อง เปิดได้ตลอดเวลาท่ีมีคน 
อยู่ภายในโรง 

   มี                ไม่มี 
  

  4.12 วัสดุตกแต่ง 
ต้องมีคุณสมบัติไม่ติดไฟ    
ไม่ลามไฟ และไม่กระจาย
ควัน 

   มี                ไม่มี 
  

  4.13 สายไฟ  
 
 
 
 
 
 

ต้องเดินในท่อแต่ถ้าเป็นสาย
ทนไฟต้องทนได้ 1 ชั่วโมง 

   มี                ไม่มี   
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รายการที่ตรวจ เง่ือนไข / เกณฑ์บังคับ ผลการตรวจ ข้อพิจารณา หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

5.การจัดที่นั่งคนดูภายในโรงมหรสพ     

 

   5.1 จ่านวนท่ีน่ังติดต่อกันยาวหน่ึงตอนปลาย
สุดของที่น่ังต้องมีทางเดินกว้าง 1.50  เมตร 

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 20 ท่ีน่ัง จ่านวน..................ท่ีน่ัง 
  

   5.2 จ่านวนท่ีน่ังติดต่อกันตลอดแนวเกิน
หน่ึงตอนปลายสุดของท่ีน่ังแต่ละตอนต้องมี
ทางเดินกว้าง 1.50  เมตร 

ติดต่อกันได้ไม่เกิน 16 ท่ีน่ัง จ่านวน..................ท่ีน่ัง 
  

   5.3 จ่านวนท่ีน่ังตอนท่ีติดผนังด้านข้างโรง
มหรสพปลายสุดของท่ีน่ังตอนท่ีไม่ติดผนังต้อง
มีทางเดินกว้าง 1.50  เมตร  

ติดต่อกันได้ไม่เกิน  6  ท่ีน่ัง จ่านวน..................ท่ีน่ัง 
  

   5.4 ท่ีน่ังคนดูต้องห่างจากจุดสูงสุด ของ 
 จอหรือเวที  

1.5 เท่าของจุดสูงสุด          
( ส่าหรับโรงประเภท  จ  ) 

ความสูงสุด…................เมตร 
ระยะห่างท่ีน่ัง-จอ.........เมตร 

  

6. จ านวนทางออก/ประตูทางออก      
 
ขนาดทางออก/ประต ู
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

    6.1 โรงท่ีมีความจุไม่เกิน 50 คน ไม่น้อยกว่า  2  แห่ง  จ่านวนทางออก/ประต.ู........แห่ง   
    6.2 โรงท่ีมีความจุไม่เกิน 51- 250 คน  ไม่น้อยกว่า  3  แห่ง  จ่านวนทางออก/ประต.ู........แห่ง   
    6.3 โรงท่ีมีความจุไม่เกิน 251- 600คน  ไม่น้อยกว่า  4  แห่ง  จ่านวนทางออก/ประต.ู........แห่ง   
    6.4 โรงท่ีมีความจุไม่เกิน 601คนขึ้นไป  ไม่น้อยกว่า  5  แห่ง   จ่านวนทางออก/ประต.ู........แห่ง   
7. ทางเดินตามขวางภายในโรงมหรสพ 
    7.1 ทางเดินด้านหน้า 

กว้างไม่น้อยกว่า 1.50  เมตร 

 
ความกว้าง...................เมตร 

   

    7.2 ทางเดินด้านหลัง ความกว้าง....................เมตร   

    7.3 ทางเดินกลางทุกระยะท่ีน่ังไม่เกิน 8 แถว ความกว้าง..................เมตร   

8.ทางออก/ประตูทางออก         
 
 
 
 
ขนาดทางออก/ประตูมี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.50 เมตร 

   8.1 ทางออก/ประตูทางออกด้านข้าง ต้องตรงกับแนวทางเดิน 
ตามแนวขวางของโรง 

   มี                ไม่มี 
  

   8.2 ระยะห่างระหว่างทางออกหรือประตู ระยะไม่น้อยกว่า ½ของเส้น
ทแยงมุมท่ียาวท่ีสุด 

  ½ของเส้นทแยงมุม…….…เมตร 
  ระยะห่างประตู.............เมตร 

  

   8.3 ทางออกด้านหลังเวที(ถ้าม)ี อย่างน้อย 1 แห่ง 
   มี                ไม่มี 

 จ่านวนทางออก/ประต.ู.......แห่ง 
  

   8.4 ขนาดความกว้างประตูทางออก   
กว้างสูงไม่น้อยกว่า   
1.50  เมตร  2.00  เมตร 

กว้าง............................เมตร 
สูง................................เมตร 

  

   8.5 ธรณีประตูหรือขอบกั้น 
           

ห้ามมีธรณีประตู หากมีระดับ
พื้นต่างกันให้มีระดับพืน้ด้าน
นอกต่่ากว่าด้านในได้ไม่เกิน 2.5 
ซม. 

ไมธ่รณี       มีธรณี   
 มีระดับพื้นต่างกัน.........ซ.ม. 

  

   8.6 ทุกบานประตูทางออกมีระยะห่างจาก    
บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ 

ไมเ่กิน 45.00  เมตร     
(วัดตามแนวทางเดิน) 

ระยะห่าง......................เมตร 
  

   8.7 ทุกท่ีน่ังต้องมีระยะห่างจากบันไดหนี
ไฟหรือทางหนีไฟ 
 
 

ไมเ่กิน 60.00  เมตร    
 (วัดตามแนวทางเดิน)  

ระยะห่าง......................เมตร   
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รายการที่ตรวจ เง่ือนไข / เกณฑ์บังคับ ผลการตรวจ ข้อพิจารณา หมายเหตุ 
ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง 

   8.8 โรงมหรสพท่ีตั้งอยู่ในอาคารท่ีมีโถงเปิด 
ต้องมีระบบควบคุมการ
กระจายควันและระบบ 
ระบายควัน 

   มี                ไม่มี 
   

   8.9   บันไดหนีไฟ 
กว้างไม่น้อย  0.90  เมตร
ระบายคนออกสู่ภายนอกได้ 
ในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 

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

  

   8.10 ทางออกสู่บันไดจะต้องมีชานพัก กว้างไม่น้อยกว่า1.50 เมตร ความกว้าง....................เมตร   
9.ทางเดินภายนอก      
   9.1 ทางเดินรอบโรงมหรสพ กว้างไม่น้อยกว่า 2.00  เมตร ความกว้าง....................เมตร   

   9.2 ทางเดินภายนอกท่ีใช้ร่วมกับโรงอื่น  กว้างไม่น้อยกว่า 3.00  เมตร ความกว้าง....................เมตร   

ความเห็นเจ้าหน้าที่ รายชื่อเจ้าหน้าที่ 

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

 
ลงช่ือ .                                                         . 
(                                                              ) 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 

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

 

 
ลงช่ือ .                                                      . 
(                                                              ) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

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

 

 
ลงช่ือ .                                                         . 
(                                                               ) 

สาธารณสุขจังหวดั 
 

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

 

 
ลงช่ือ .                                                      . 
(                                                              ) 

หัวหน้าต่ารวจภูธรจังหวัด 
 

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

 

 
ลงช่ือ .                                                        . 
(                                                              ) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
 

 




