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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบคุ คลธรรมดา)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการอนุญาต
ให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
135 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบคุ คล
ธรรมดา) สมเลิศ พาพันธุ์เรื อง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธ
สุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ได้ รับใบอนุญาตซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ขม. 2พร้ อมด้ วย
เอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ ในแบบดังกล่าว จานวนสามชุดต่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ ยื่นผ่านกรมโยธาธิ
การและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตจังหวัดอื่นให้ ยื่นผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเมื่อได้ ยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ ว ให้ ดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้ รับแจ้ งการไม่อนุญาต
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ในการพิจารณาให้ ตอ่ อายุใบอนุญาต ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ ใหม่
2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นว่าอาคารหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ใช้ เพื่อเป็ นโรงมหรสพนัน้ ควรอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ให้ มีหนังสือแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตทราบเพื่อจัดส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้ อ 3 ให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ สง่ ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
เขตจังหวัดอื่นให้ สง่ ผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ในกรณีที่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตไม่จดั ส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่แจ้ งเหตุผ ลอัน
สมควรให้ คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพทราบ ให้ ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะ
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอีกต่อไป
3. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการ
โรงมหรสพตามข้ อ 2 จะต้ องเป็ นการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
โดยมีจานวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรื อทุพพลภาพถาวรไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ากว่า
หนึง่ แสนบาทต่อคน รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าล้ านบาทต่อครัง้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี
4. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณของโรงมหรสพต้ องเป็ นสิ่งพิมพ์ สาเนา
ภาพถ่าย หรื อเขียนด้ วยหมึก และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น ้าหนัก และหน่วยการคานวณต่าง ๆ ให้ ใช้ มาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตงและขอบเขตของสถานที
ั้
่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพพร้ อมด้ วยรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนันตั
้ งอยู
้ ่
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ตดิ ต่อกันด้ วยโดยสังเขป พร้ อม
ด้ วยเครื่ องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื ้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรื อถนนสาธารณะที่ใกล้ ที่สดุ และระดับพื ้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภ่ ายนอกอาคาร
(3) แบบแปลนให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้ องแสดงรูปต่าง ๆ คือแปลนพื ้น รูปด้ านไม่น้อยกว่าสองด้ าน
รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมทังห้
้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพในกรณีที่มีห้องฉายพร้ อมด้ วยแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้
ชัดเจน เช่น แผนผังการจัดที่นงั่ คนดู ช่องทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดส่วน
ต่าง ๆ ของอาคารชันที
้ ่ใช้ เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ของระบบดับเพลิงอัตโนมัตภิ ายในโรงมหรสพ ระบบท่อน ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายน ้า
หรื อหัวรับน ้าดับเพลิงไปสูห่ วั ต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงและที่เก็บน ้าสารองไว้ ด้วย
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(4) รายการประกอบแบบแปลน ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
5. แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ ประกอบด้ วย
(1) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา 8
(12) ซึง่ แสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดในแต่
้
ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และกาลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบสั
ั้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้ เว้ นแต่โรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบไฟฟ
ั้
้ าฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดของระบบป้องกัน
สายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดของทุ
้
กระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ ไฟฟ้า
(4) แผนผังวงจรและการติดตังแผงควบคุ
้
มหรื อแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารอง
(5) ในกรณีที่เป็ นโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ให้ มีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ทังหมดของระบบป
้
้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้ วย
6. ให้ แสดงรายการคานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภ่ ายนอกอาคารได้ ในระยะเวลาหนึง่ ชัว่ โมงให้ แสดง
รายการคานวณโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมด้ วยห้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภท
ขัน้ ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

ระยะเวล
ส่ วนงาน /
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
า
หน่ วยงานที่
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคาร 1 วัน
สานักงานโยธาธิ
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพร้ อม
การและผังเมือง
เอกสาร
จังหวัดมุกดาหาร
เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณาเอกสารแบบ
44 วัน
สานักงานโยธาธิ
แปลน / แผนผัง รายการคานวณ
การและผังเมือง
โครงสร้ าง รายการคานวณการระบายคน
จังหวัดมุกดาหาร
การรับรองวัสดุที่ใช้ การติดตังระบบระงั
้
บ
และป้องกันอัคคีภยั
คณะทางานกลัน่ กรองฯ พิจารณา
30 วัน
สานักงานโยธาธิ
ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ และนาผล
การและผังเมือง
การพิจารณาของคณะทางานกลัน่ กรองฯ
จังหวัดมุกดาหาร
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

หมายเหตุ

-

-

-
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ระยะเวล
ส่ วนงาน /
ที่
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
า
หน่ วยงานที่
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การพิจารณา
แจ้ งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบผลการ 30 วัน
สานักงานโยธาธิ
พิจารณาเห็นชอบ หรื อไม่เห็นชอบ ใน
การและผังเมือง
กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการ
จังหวัดมุกดาหาร
4)
ประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นชอบแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตส่งสาเนา
กรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 30
วัน (ตามที่กฎกระทรวงกาหนด)
การลงนาม/
เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลง
30 วัน
สานักงานโยธาธิ
คณะกรรมการมี นามใบอนุญาตประกอบกิจการโรง
การและผังเมือง
5) มติ
มหรสพ และแจ้ งให้ ผ้ ขู อต่ออายุ
จังหวัดมุกดาหาร
ใบอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 135 วัน

หมายเหตุ

ประเภท
ขัน้ ตอน

-

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
1)
หนังสือเดินทาง
2)

-

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองโดย
เจ้ าของบัตรผู้ยื่น
ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
(รับรองโดย
เจ้ าของบัตรผู้ยื่น
ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
ใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
0
1
ฉบับ
(รับรองโดยผู้
กิจการโรงมหรสพฉบับปั จจุบนั หรื อใบแทน
ยื่นขอต่อ
ใบอนุญาตฉบับปั จจุบนั
อายุ
ใบอนุญาต)
แผนผังบริเวณ แผนผังพื ้นที่ห้องฉายแบบ 0
3
ชุด
(รับรองโดยผู้
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ยื่นขอต่อ
จานวน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยู่
อายุ
ในชันเดี
้ ยวกันและเป็ นเจ้ าของเดียวกัน
ใบอนุญาต)
อนุญาตให้ ใช้ แผนผังบริเวณร่วมกัน)
รายการคานวณโครงสร้ าง
0
1
ชุด
(รับรองโดย
วิศวกร ผู้ทา
รายการ
คานวณ)
รายการคานวณระบายคน
0
1
ชุด
(วิศวกร/
สถาปนิก
ผู้ทารายการ
คานวณ)
0
1
ชุด
(รับรองโดยผู้
เอกสารแสดงการเป นเจ าของหรื อผู ยื่นขอต่อ
ท
จะขอใช
อายุ
เ
จ
(ผู้
ใบอนุญาต)
ประกอบกิจการเป็ นเจ้ าของอาคาร/
)ผู้ประกอบกิจการเป็ นผู้ครอบครองอาคาร
หนังสือมอบอานาจจากเจ
1
0
ชุด
(รับรองโดยผู้
ยื่นขอต่อ
ครอบครองอาคาร
อายุ
( น ทเจ
ใบอนุญาต)
ครอบครองอาคารไม ได มา
ดาเนินการขออนุญาตด วยตนเ )
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ที่

7)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หนังสือและเอกสารแสดงคุณสมบัตขิ องผู
ด
ว
ด ย
องกันอันตรายของโรงมหรสพ
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(แผนกช่าง
ไฟฟ้า หรื อแผนกช่างยนต์ หรื อมี
ประสบการณ์ควบคุมดูแลโรง มหรสพไม่
น้ อยกว่าห้ าปี )

กรมธรรม์ประกันภัย
8)

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
1
0
ชุด
(ผู
ด
ว
ด
ย
องกัน
อันตรายของ
โรงมหรสพ
รับรอง
เอกสาร)
0
1
ชุด
(รับรองโดยผู้
ยื่นขอต่อ
อายุ
ใบอนุญาต)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ชาระเงิ นสด ณ วันทีร่ ับใบอนุญาต โดยชาระที ่จุดรับคาขอ)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2
ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ขม.2
19. หมายเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

03/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ยผ.มท.
อนุมัตโิ ดย ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิตบิ ุคคล)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิติบคุ คล)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการอนุญาต
ให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
135 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ(กรณีนิติ
บุคคล) นายสมเลิศ พาพันธุ์เรื อง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธ
สุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู้ได้ รับใบอนุญาตซึง่ ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตามแบบ ขม. 2พร้ อมด้ วย
เอกสารหลักฐานที่ระบุไว้ ในแบบดังกล่าว จานวนสามชุดต่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ภายในหนึง่ ร้ อยแปดสิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ ้นอายุ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ ยื่นผ่านกรมโยธาธิ
การและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตจังหวัดอื่นให้ ยื่นผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และเมื่อได้ ยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ ว ให้ ดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าจะได้ รับแจ้ งการไม่อนุญาต
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ในการพิจารณาให้ ตอ่ อายุใบอนุญาต ให้ ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพออก
ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ ใหม่
2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นว่าอาคารหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ใช้ เพื่อเป็ นโรงมหรสพนัน้ ควรอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ให้ มีหนังสือแจ้ ง
ให้ ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตทราบเพื่อจัดส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้ อ 3 ให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
กิจการโรงมหรสพ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ สง่ ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
เขตจังหวัดอื่นให้ สง่ ผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ในกรณีที่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตไม่จดั ส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่แจ้ งเหตุผลอัน
สมควรให้ คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพทราบ ให้ ถือว่าผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะ
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพอีกต่อไป
3.สาเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผ้ ขู อต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการ
โรงมหรสพตามข้ อ 2 จะต้ องเป็ นการประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
โดยมีจานวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรื อทุพพลภาพถาวรไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ากว่า
หนึง่ แสนบาทต่อคน รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่าห้ าล้ านบาทต่อครัง้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี
4. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณของโรงมหรสพต้ องเป็ นสิ่งพิมพ์ สาเนา
ภาพถ่าย หรื อเขียนด้ วยหมึก และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น ้าหนัก และหน่วยการคานวณต่าง ๆ ให้ ใช้ มาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตงและขอบเขตของสถานที
ั้
่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพพร้ อมด้ วยรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนันตั
้ งอยู
้ ่
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ตดิ ต่อกันด้ วยโดยสังเขป พร้ อม
ด้ วยเครื่ องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื ้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรื อถนนสาธารณะที่ใกล้ ที่สดุ และระดับพื ้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภ่ ายนอกอาคาร
(3) แบบแปลนให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้ องแสดงรูปต่าง ๆ คือแปลนพื ้น รูปด้ านไม่น้อยกว่าสอง
ด้ าน รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมทังห้
้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพในกรณีที่มีห้องฉายพร้ อมด้ วยแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ให้ ชดั เจน เช่น แผนผังการจัดที่นงั่ คนดู ช่องทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดส่วน
ต่าง ๆ ของอาคารชันที
้ ่ใช้ เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ของระบบดับเพลิงอัตโนมัตภิ ายในโรงมหรสพ ระบบท่อน ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายน ้า
หรื อหัวรับน ้าดับเพลิงไปสูห่ วั ต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงและที่เก็บน ้าสารองไว้ ด้วย
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(4) รายการประกอบแบบแปลน ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
5. แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ ประกอบด้ วย
(1) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา 8
(12) ซึง่ แสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดในแต่
้
ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และกาลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบสั
ั้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้ เว้ นแต่โรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบไฟฟ
ั้
้ าฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดของระบบป้องกัน
สายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดของทุ
้
กระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ ไฟฟ้า
(4) แผนผังวงจรและการติดตังแผงควบคุ
้
มหรื อแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารอง
(5) ในกรณีที่เป็ นโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ให้ มีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ทังหมดของระบบป
้
้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้ วย
6. ให้ แสดงรายการคานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภ่ ายนอกอาคารได้ ในระยะเวลาหนึง่ ชัว่ โมงให้ แสดง
รายการคานวณโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมด้ วยห้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
ขัน้ ตอน
ให้ บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
การตรวจสอบ ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อ
1 วัน
สานักงานโยธาธิการ 1)
เอกสาร
ประกอบกิจการโรงมหรสพพร้ อมเอกสาร
และผังเมืองจังหวัด
การพิจารณา เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน / แผนผัง 44 วัน
สานักงานโยธาธิการ รายการคานวณโครงสร้ าง รายการคานวณการ
และผังเมืองจังหวัด
2)
ระบายคน การรับรองวัสดุที่ใช้ การติดตังระบบระงั
้
บ
มุกดาหาร
และป้องกันอัคคีภยั
การพิจารณา คณะทางานกลัน่ กรองฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสาร 30 วัน
สานักงานโยธาธิการ และสถานที่ และนาผลการพิจารณาของคณะทางาน
และผังเมืองจังหวัด
3)
กลัน่ กรองฯ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
มุกดาหาร
ประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
การพิจารณา แจ้ งผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบผลการพิจารณา
30 วัน
สานักงานโยธาธิการ เห็นชอบหรื อไม่เห็นชอบในกรณีที่คณะกรรมการ
และผังเมืองจังหวัด
4)
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นชอบแจ้ งให้
มุกดาหาร
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัย
ภายในระยะเวลา 30 วัน (ตามที่กฎกระทรวงกาหนด)
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ประเภท
ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงาน หมาย
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
ขัน้ ตอน
ให้ บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
การลงนาม/ เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนาม
30 วัน
สานักงานโยธาธิการ คณะกรรมกา ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ และแจ้ งให้ ผ้ ู
และผังเมืองจังหวัด
5) รมีมติ
ขอต่ออายุใบอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมและรับ
มุกดาหาร
ใบอนุญาต
ที่

ระยะเวลาดาเนินการรวม 135 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
รายการ
หน่ วยงาน
จานวน
จานวน
หน่ วย
ที่
เอกสาร
ภาครัฐผู้
เอกสาร
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน ออกเอกสาร ฉบับจริง
สาเนา เอกสาร
บัตร
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยเจ้ าของบัตร
1) ประจาตัว
ผู้ดาเนินการในนามนิติบคุ คลที่ยื่น
ประชาชน
ขอต่ออายุใบอนุญาต)
หนังสือรับรอง กรมพัฒนา 0
1
ฉบับ
(รับรองโดยนิติบคุ คลผู้ยื่นขอต่ออายุ
2)
นิตบิ คุ คล
ธุรกิจการค้ า
ใบอนุญาต)
หนังสือ
0
1
ฉบับ
(รับรองโดยเจ้ าของหนังสือเดินทางผู้
3)
เดินทาง
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
ใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
0
1
ฉบับ
(รับรองโดยนิติ
1) กิจการโรงมหรสพฉบับปั จจุบนั หรื อใบ
บุคคลผู้ยื่นขอต่อ
แทนใบอนุญาตฉบับปั จจุบนั
อายุใบอนุญาต)
แผนผังบริเวณ แผนผังพื ้นที่ห้องฉายแบบ 0
3
ชุด
(รับรองโดยนิติ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน
บุคคลผู้ยื่นขอต่อ
2) จานวน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยู่
อายุใบอนุญาต)
ในชันเดี
้ ยวกันและเป็ นเจ้ าของเดียวกัน
อนุญาตให้ ใช้ แผนผังบริเวณร่วมกัน)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
รายการคานวณโครงสร้ าง

3)
รายการคานวณระบายคน
4)

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
0
1
ชุด
(รับรองโดยวิศวกร
ผู้ทารายการ
คานวณ)
0
1
ชุด
(วิศวกร/สถาปนิก
ผู้ทารายการ
คานวณ)
0
1
ชุด
(รับรองโดยนิติ
บุคคลผู้ยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

เอกสารแสดงการเป นเจ าของหรื อ
ผู
ท
จะ
5) ขอใช เ
จ
(ผู้ประกอบกิจการเป็ นเจ้ าของอาคาร/ผู้
ประกอบกิจการเป็ นผู้ครอบครองอาคาร)
หนังสือมอบอานาจจากเจ
ครอบครอง
อาคาร าของอาคารหรื อ ในกรณีที่เจ(
6)
ได ครอบครองอาคารไม ผู
วย มาดาเนินการขออนุญาตด
)ตนเอง
หนังสือและเอกสารแสดงคุณสมบัติของ ผู
ด
ว
ด ย
องกันอันตรายของโรงมหรสพ
7)
ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างไ(
ฟฟ้า หรื อแผนกช่างยนต์
หรื อมีประสบการณ์ควบคุมดูแลโรง
)มหรสพไม่น้อยกว่าห้ าปี
กรมธรรม์ประกันภัย
8)

1

0

ชุด

(รับรองโดยนิติ
บุคคลผู้ยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

1

0

ชุด

(ผู
ด

ว

ด ย
องกัน
อันตรายของโรง
มหรสพ รับรอง
เอกสาร)
0

1

ชุด

(รับรองโดยนิติ
บุคคลผู้ยื่นขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ชาระเงิ นสด ณ วันทีร่ ับใบอนุญาต โดยชาระที ่จุดรับคาขอ)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2
ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ขม.2
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

03/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ยผ.มท.
อนุมัตโิ ดย ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิตบิ ุคคล)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิตบิ คุ คล)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการอนุญาต
ให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
135 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีนิตบิ คุ คล)
นายสมเลิศ พาพันธุ์เรื อง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธ
สุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เจ้ าของอาคารหรื อผู้ครอบครองอาคารใดประสงค์จะใช้ อาคารหรื อส่วนใดของอาคารนันที
้ ่ได้ ดาเนินการก่อสร้ างหรื อ
ดัดแปลงแล้ วเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ ขม. 1พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานที่
ระบุไว้ ในแบบดังกล่าวจานวนสามชุดต่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขต
กรุงเทพมหานครให้ ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตจังหวัดอื่นให้ ยื่นผ่านสานักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด
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2. เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าอาคารหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ เพื่อเป็ นโรงมหรสพนันได้
้ ก่อสร้ าง
หรื อดัดแปลงแล้ วเสร็จโดยถูกต้ องตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรื อที่ได้ แจ้ งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ และเห็นควรอนุญาต
ให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ให้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบเพื่อจัดส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยตาม
ข้ อ 3 ให้ แก่คณะกรรมการ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ สง่ ผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั้ ่
ในเขตจังหวัดอื่นให้ สง่ ผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่จดั ส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่แจ้ งเหตุผลอันสมควร
ให้ คณะกรรมการทราบ ให้ ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพอีกต่อไป
3. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการตามข้ อ 2 จะต้ องเป็ นการประกัน
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจานวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรื อ
ทุพพลภาพถาวรไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า
ห้ าล้ านบาทต่อครัง้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี
4. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณของโรงมหรสพต้ องเป็ นสิ่งพิมพ์ สาเนา
ภาพถ่าย หรื อเขียนด้ วยหมึก และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น ้าหนัก และหน่วยการคานวณต่าง ๆ ให้ ใช้ มาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตงและขอบเขตของสถานที
ั้
่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพพร้ อมด้ วยรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนันตั
้ งอยู
้ ่
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ตดิ ต่อกันด้ วยโดยสังเขป พร้ อม
ด้ วยเครื่ องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื ้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรื อถนนสาธารณะที่ใกล้ ที่สดุ และระดับพื ้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภ่ ายนอกอาคาร
(3) แบบแปลนให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้ องแสดงรูปต่าง ๆ คือแปลนพื ้น รูปด้ านไม่น้อยกว่าสองด้ าน
รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมทังห้
้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพในกรณีที่มีห้องฉายพร้ อมด้ วยแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้
ชัดเจน เช่น แผนผังการจัดที่นงั่ คนดู ช่องทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดส่วน
ต่าง ๆ ของอาคารชันที
้ ่ใช้ เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ของระบบดับเพลิงอัตโนมัตภิ ายในโรงมหรสพ ระบบท่อน ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายน ้า
หรื อหัวรับน ้าดับเพลิงไปสูห่ วั ต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงและที่เก็บน ้าสารองไว้ ด้วย
(4) รายการประกอบแบบแปลน ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
5. แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ ประกอบด้ วย
(1) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา 8 (12) ซึง่ แสดงถึง
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(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดในแต่
้
ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และกาลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบสั
ั้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้ เว้ นแต่โรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบไฟฟ
ั้
้ าฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดของระบบป้องกัน
สายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดของทุ
้
กระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ ไฟฟ้า
(4) แผนผังวงจรและการติดตังแผงควบคุ
้
มหรื อแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารอง
(5) ในกรณีที่เป็ นโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ให้ มีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ทังหมดของระบบป
้
้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้ วย
6. ให้ แสดงรายการคานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภ่ ายนอกอาคารได้ ในระยะเวลาหนึง่ ชัว่ โมง ให้ แสดง
รายการคานวณโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมด้ วยห้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่ หมาย
ที่
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
ขัน้ ตอน
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
เหตุ
การตรวจสอบ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อ
1 วัน
สานักงานโยธาธิการและ 1)
เอกสาร
ประกอบกิจการโรงมหรสพพร้ อมเอกสาร
ผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
การพิจารณา เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน / 44 วัน
สานักงานโยธาธิการและ แผนผัง รายการคานวณโครงสร้ าง รายการ
ผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2)
คานวณการระบายคน การรับรองวัสดุที่ใช้
การติดตังระบบระงั
้
บและป้องกันอัคคีภยั
การพิจารณา คณะทางานกลัน่ กรองฯ พิจารณา
30 วัน
สานักงานโยธาธิการและ ตรวจสอบเอกสารและสถานที่ และนาผล
ผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
การพิจารณาของคณะทางานกลัน่ กรองฯ
3)
เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
การพิจารณา แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลการ
30 วัน
สานักงานโยธาธิการและ พิจารณาเห็นชอบ หรื อไม่เห็นชอบ ในกรณี
ผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
ที่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบ
4)
กิจการโรงมหรสพเห็นชอบ แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัย
ภายในระยะเวลา 30 วัน (ตามที่
กฎกระทรวงกาหนด)
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ประเภท
ขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการ
5)
มีมติ

ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่ หมาย
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
เหตุ
เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนาม 30 วัน
สานักงานโยธาธิการและ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ
ผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
และแจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 135 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
รายการเอกสาร
ที่
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยเจ้ าของบัตรผู้
1)
ประชาชน
ยื่นขอรับใบอนุญาต)
หนังสือรับรองนิติ
กรมพัฒนา 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยนิตบิ คุ คลผู้ยื่น
2)
บุคคล
ธุรกิจการค้ า
ขอรับใบอนุญาต)
หนังสือเดินทาง
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยเจ้ าของหนังสือ
3)
เดินทางผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
ที่

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน
จานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
ใบอนุญาตหรื อหนังสือแจ้ งความประสงค์ 0
จะก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อรื อ้ ถอนอาคาร
1) จากเจ้ น นท้ องถิ่น แบบ(อ. 1 /ใบ
แจ้ งความประสงค์ก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อ
รื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
แผนผังบริเวณและแบบแปลนของโรง 0
มหรสพที่ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ างหรื อ
2)
ดัดแปลงจากเจ้ าหน้ าที่ท้องถิ่น )แบบ
ที่มาพร้ อมกับใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ ง(

จานวน หน่ วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
1
ชุด
(รับรองสาเนาโดย
นิตบิ คุ คลผู้ยื่น
ขอรับใบอนุญาต)

1

ชุด

(รับรองสาเนาโดย
นิตบิ คุ คลผู้ยื่น
ขอรับใบอนุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

แผนผังบริ เวณ แผนผังพื ้นที่ห้องฉายแบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน
3) จานวน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยู่
ในชันเดี
้ ยวกันและเป็ นเจ้ าของเดียวกัน
อนุญาตให้ ใช้ แผนผังบริ เวณร่วมกัน)
รายการคานวณโครงสร้ าง
4)
รายการคานวณระบายคน

หน่ วยงาน
จานวน
ภาครัฐผู้
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
0

จานวน หน่ วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
3
ชุด
-

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(รับรองโดยนิติ
บุคคลผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

-

1

0

ชุด

ผ้ ด

5)
เอกสารแสดงการเป็ นเจ้ าของหรื อผู้
ท
ค์จะขอใช้
6) เ
จ
(ผู้
ประกอบกิจการเป็ นเจ้ าของอาคาร/ผู้
ประกอบกิจการเป็ นผู้ครอบครองอาคาร)
หนังสือมอบอานาจจากเจ้
ผู้ครอบครองอาคาร
7) )ในกรณีที่เจ้ าของอาคาร หรื อผู้
ครอบครองอาคารไม่ได้ มาดาเนินการ
ขออนุญาตด้ วยตนเอง(
หนังสือและเอกสารแสดงคุณสมบัตขิ อง
ผู้ด
ว
ดย
ป้องกันอันตรายของโรงมหรสพ
8)
)ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่าง
ไฟฟ้า หรื อช่างยนต์ หรื อมีประสบการณ์
ควบคุมดูแลโรงมหรสพไม่น้อยกว่าห้ าปี (
กรมธรรม์ประกันภัย
9)

(รับรองโดยวิศวกร
ผู้ทารายการ
คานวณ)
(วิศวกร/สถาปนิก
ผู้ทารายการ
คานวณ)
(รับรองโดยนิติ
บุคคลผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

ว

ด ย
ร
ป้ น นต ย
เ
-

0

1

ชุด

)

(รับรองนิตบิ คุ คล
โดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ชาระเงิ นสด ณ วันทีร่ ับใบอนุญาต โดยชาระที ่จุดรับคาขอ)
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2
ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ขม.1
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

03/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ยผ.มท.
อนุมัตโิ ดย ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอรั บใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบคุ คลธรรมดา)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของโรงมหรสพและอัตราค่าธรรมเนียมสาหรับการอนุญาตให้ ใช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
135 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบคุ คล
ธรรมดา) นายสมเลิศ พาพันธุ์เรื อง สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
11.ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานโยธาธิ การและผังเมื องจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2 ถนนวิ วิธ
สุรการ อาเภอเมื องมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เจ้ าของอาคารหรื อผู้ครอบครองอาคารใดประสงค์จะใช้ อาคารหรื อส่วนใดของอาคารนันที
้ ่ได้ ดาเนินการก่อสร้ างหรื อ
ดัดแปลงแล้ วเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ ขม. 1พร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานที่
ระบุไว้ ในแบบดังกล่าว จานวนสามชุดต่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ่ใน
เขตกรุงเทพมหานครให้ ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตจังหวัดอื่นให้ ยื่นผ่านสานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
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2. เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าอาคารหรื อส่วนหนึง่ ส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้ เพื่อเป็ นโรงมหรสพนันได้
้
ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงแล้ วเสร็จโดยถูกต้ องตามที่ได้ รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรื อที่ได้ แจ้ งไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ และ
เห็นควรอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ให้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบเพื่อจัดส่งสาเนา
กรมธรรม์ประกันภัยตามข้ อ 3 ให้ แก่คณะกรรมการ โดยอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตกรุงเทพมหานครให้ สง่ ผ่านกรมโยธาธิการ
และผังเมือง สาหรับอาคารที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตจังหวัดอื่นให้ สง่ ผ่านสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตไม่จดั ส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่แจ้ งเหตุผลอันสมควร
ให้ คณะกรรมการทราบ ให้ ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพอีกต่อไป
3. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผ้ ขู อรับใบอนุญาตจะต้ องจัดส่งให้ แก่คณะกรรมการตามข้ อ 2 จะต้ องเป็ นการประกัน
ความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยมีจานวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิตหรื อ
ทุพพลภาพถาวรไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ากว่าหนึง่ แสนบาทต่อคน รวมกันแล้ วไม่น้อยกว่า
ห้ าล้ านบาทต่อครัง้ และมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี
4. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณของโรงมหรสพต้ องเป็ นสิ่งพิมพ์ สาเนา
ภาพถ่าย หรื อเขียนด้ วยหมึก และต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
(1) มาตราส่วน ขนาด ระยะ น ้าหนัก และหน่วยการคานวณต่าง ๆ ให้ ใช้ มาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตงและขอบเขตของสถานที
ั้
่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพพร้ อมด้ วยรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนันตั
้ งอยู
้ ่
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ตดิ ต่อกันด้ วยโดยสังเขป พร้ อม
ด้ วยเครื่ องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื ้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรื อถนนสาธารณะที่ใกล้ ที่สดุ และระดับพื ้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภ่ ายนอกอาคาร
(3) แบบแปลนให้ ใช้ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้ องแสดงรูปต่าง ๆ คือแปลนพื ้น รูปด้ านไม่น้อยกว่าสองด้ าน
รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมทังห้
้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพในกรณีที่มีห้องฉายพร้ อมด้ วยแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้
ชัดเจน เช่น แผนผังการจัดที่นงั่ คนดู ช่องทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดส่วน
ต่าง ๆ ของอาคารชันที
้ ่ใช้ เป็ นสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ของระบบดับเพลิงอัตโนมัตภิ ายในโรงมหรสพ ระบบท่อน ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายน ้า
หรื อหัวรับน ้าดับเพลิงไปสูห่ วั ต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงและที่เก็บน ้าสารองไว้ ด้วย
(4) รายการประกอบแบบแปลน ให้ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
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5. แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ ประกอบด้ วย
(1) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออกตามความในมาตรา 8
(12) ซึง่ แสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดในแต่
้
ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และกาลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบสั
ั้
ญญาณเตือนเพลิงไหม้ เว้ นแต่โรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุ
้ ปกรณ์ทงหมดของระบบไฟฟ
ั้
้ าฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่าง ๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดของระบบป้องกัน
สายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทังหมดของทุ
้
กระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ ไฟฟ้า
(4) แผนผังวงจรและการติดตังแผงควบคุ
้
มหรื อแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารอง
(5) ในกรณีที่เป็ นโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ให้ มีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุ
้ ปกรณ์
ทังหมดของระบบป
้
้ องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้ วย
6. ให้ แสดงรายการคานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภ่ ายนอกอาคารได้ ในระยะเวลาหนึง่ ชัว่ โมง ให้ แสดง
รายการคานวณโครงสร้ างอัฒจันทร์ ที่นงั่ และทางเดิน พร้ อมด้ วยห้ องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
13.ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
ขัน้ ตอน
ให้ บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
การตรวจสอบ ยื่่นคาขอรับใบอนุญาตให้ ใช้ อาคารเพื่อ
1 วัน
สานักงานโยธาธิการ
1) เอกสาร
ประกอบกิจการโรงมหรสพพร้ อมเอกสาร
และผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร
การพิจารณา เจ้ าหน้ าที่ตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน 44 วัน
สานักงานโยธาธิการ
/ แผนผัง รายการคานวณโครงสร้ าง รายการ
และผังเมืองจังหวัด
2)
คานวณการระบายคน การรับรองวัสดุที่ใช้
มุกดาหาร
การติดตังระบบระงั
้
บและป้องกันอัคคีภยั
การพิจารณา คณะทางานกลัน่ กรองฯ พิจารณาตรวจสอบ 30 วัน
สานักงานโยธาธิการ
เอกสารและสถานที่ และนาผลการพิจารณา
และผังเมืองจังหวัด
3)
ของคณะทางานกลัน่ กรองฯ เสนอต่อ
มุกดาหาร
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการ
โรงมหรสพพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
การพิจารณา แจ้ งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลการพิจารณา
30 วัน
สานักงานโยธาธิการ
เห็นชอบ หรื อไม่เห็นชอบ ในกรณีที่คณะกรรมการ
และผังเมืองจังหวัด
4)
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นชอบ
มุกดาหาร
แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตส่งสาเนากรมธรรม์
ประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน
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ประเภท
ขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการ
5) มีมติ
ที่

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ
เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนาม
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ และ
แจ้ งให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตมาชาระ
ค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

ระยะเวลา ส่ วนงาน / หน่ วยงาน หมาย
ให้ บริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
30 วัน
สานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
มุกดาหาร

ระยะเวลาดาเนินการรวม 135 วัน
14.งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
รายการเอกสาร
ที่
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
บัตรประจาตัวประชาชน 0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยเจ้ าของบัตรผู้
1)
ยื่นขอรับใบอนุญาต)
หนังสือเดินทาง
0
1
ฉบับ
(รับรองสาเนาโดยเจ้ าของหนังสือ
2)
เดินทางผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงาน จานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู้
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
ใบอนุญาตหรื อหนังสือแจ้ งความ
0
ประสงค์จะก่
ดด
ถน
จ เจ้ าพนักงาน
1)
ท้ ถน )แบบ อ.1/ใบแจ้ งความ
ประสงค์ก่อสร้ างดัดแปลง หรื อรื อ้
ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
แผนผังบริเวณและแบบแปลนของ 0
โรงมหรสพที่ได้ น ต ห้
2) ก่อสร้ างหรื อดัดแปลงจากเจ้ า
น นท้ องถิ่น )แบบที่มาพร้ อม
กับใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ ง(

จานวน หน่ วย
เอกสาร นับ
หมายเหตุ
สาเนา เอกสาร
1
ชุด
(รับรองโดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

1

ฉบับ

(รับรองโดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

แผนผังบริเวณ แผนผังพื ้นที่ห้อง
ฉายแบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนจานวน (ใน
3) กรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูใ่ น
ชันเดี
้ ยวกันและเป็ นเจ้ าของ
เดียวกัน อนุญาตให้ ใช้ แผนผัง
บริเวณร่วมกัน)
รายการคานวณโครงสร้ าง
4)

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
0
3
ชุด
-

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

เอกสารแสดงการเป็ นเจ้ าของหรื อ ผู้ครอบครองอาคารที่ประสงค์จะ
ขอใช้ เพื่อประกอบกิจการโรง
6)
มหรสพ )ผู้ประกอบกิจการเป็ น
เจ้ าของอาคาร/ผู้ประกอบกิจการ
เป็ นผู้ครอบครองอาคาร(
หนังสือมอบอานาจจาก
เจ้ า
ผู้ครอบครอง
7) อาคาร )ในกรณีที่เจ้ าของอาคาร
หรื อผู้ครอบครองอาคารไม่ได้ มา
ดาเนินการขออนุญาตด้ วยตนเอง(
หนังสือและเอกสารแสดง
คุณสมบัตขิ องผู้ด
ว
ด ย
ป้องกัน
อันตรายของโรงมหรสพ )ได้ รับ
8)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่าง
ไฟฟ้า หรื อแผนกช่างยนต์ หรื อมี
ประสบการณ์ควบคุมดูแลโรง
มหรสพไม่น้อยกว่าห้ าปี (

0

1

ชุด

1

0

ชุด

(รับรองโดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

1

0

ชุด

(ผู

5)

รายการคานวณระบายคน

(รับรองโดยวิศวกรผู้ทา
รายการคานวณ)
(วิศวกร/สถาปนิก ผู้ทา
รายการคานวณ)
(รับรองโดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

ด
ว
ด ย
อง
กันอันตรายของโรง
มหรสพ รับรอง
เอกสาร)
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ที่
9)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
กรมธรรม์ประกันภัย

หน่ วยงาน จานวน จานวน หน่ วย
ภาครัฐผู้
เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สาเนา เอกสาร
0
1
ชุด
(รับรองโดยผู้ยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)

16.ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ชาระเงิ นสด ณ วันทีร่ ับใบอนุญาต โดยชาระที ่จุดรับคาขอ)
17.ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ชัน้ 2
ถนนวิวิธสุรการ อาเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ (042) 611-545
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18.ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบ ขม. 1
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

03/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดมุกดาหาร ยผ.มท.
อนุมัตโิ ดย ผู้วา่ ราชการจังหวัดมุกดาหาร สป.
มท.
เผยแพร่ โดย ANUSORN JIRAPITAK

