คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ
(กรณีนิติบุคคล)
หน่วยงานที่ให้บริการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใดประสงค์จะใช้อาคารหรือส่วนใดของอาคารนั้นที่ได้ดําเนินการก่อสร้าง
หรือดัดแปลงแล้วเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบขม. 1 พร้อมด้วยเอกสาร
หลักฐานที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าวจํานวนสามชุดต่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพโดยอาคาร
ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองสําหรับอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นให้ยื่นผ่าน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
2. เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ประสงค์จะขออนุญาตใช้เพื่อเป็นโรงมหรสพ
นั้นได้ก่อสร้างหรือดัดแปลงแล้วเสร็จโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา
39 ทวิและเห็นควรอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบเพื่อ
จัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ 3 ให้แก่คณะกรรมการโดยอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ส่งผ่าน
กรมโยธาธิการและผังเมืองสําหรับอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่นให้ส่งผ่านสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่จัดส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไม่แจ้งเหตุผล
อันสมควรให้คณะกรรมการทราบให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ประสงค์ที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพอีกต่อไป
3. สําเนากรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการตามข้อ 2 จะต้องเป็นการ
ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยมีจํานวนเงินคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
หรือทุพพลภาพถาวรไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคนค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ํากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคนรวมกันแล้วไม่น้อย
กว่าห้าล้านบาทต่อครั้งและมีระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี
4. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของโรงมหรสพต้องเป็นสิ่งพิมพ์
สําเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึกและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1) มาตราส่วนขนาดระยะน้ําหนักและหน่วยการคํานวณต่างๆให้ใช้มาตราเมตริก
2) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของสถานที่เพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพพร้อมด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู่
ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่ เ พื่ อประกอบกิ จ การโรงมหรสพและบริ เ วณที่ ติ ดต่ อกั น ด้ ว ย
โดยสังเขปพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ
ง) แสดงระดับของพื้นโรงมหรสพและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับ
พื้นดิน
จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสู่ภายนอกอาคาร
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3) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงรูปต่างๆคือแปลนพื้นรูปด้านไม่น้อยกว่า
สองด้ า นรู ป ตั ด ทางขวางรู ป ตั ด ทางยาวผั งโครงสร้ า งอั ฒ จั น ทร์ ที่นั่ งและทางเดิ น พร้ อมทั้ งห้ องฉายของสถานที่ เ พื่ อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพในกรณีที่มีห้องฉายพร้อมด้วยแบบแปลนแสดงส่วนต่างๆของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพให้ ชั ด เจนเช่ นแผนผังการจัด ที่ นั่ งคนดู ช่องทางเดิ น ภายในโรงมหรสพทางเดิน ภายนอกรอบโรงมหรสพ
รายละเอียดส่วนต่างๆของอาคารชั้นที่ใช้เป็นสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพรวมถึงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดั บเพลิ งอั ตโนมั ติภ ายในโรงมหรสพระบบท่ อน้ํ าดั บเพลิงที่แสดงแผนผังการเดิน ท่ อ
เป็นระบบจากแหล่งจ่ายน้ําหรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสู่หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารองไว้ด้วย
4) รายการประกอบแบบแปลนให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
5. แบบแปลนระบบไฟฟ้าให้ประกอบด้วย
1) แผนผังวงจรไฟฟ้าของโรงมหรสพที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในมาตรา 8 (12) ซึ่งแสดงถึง
ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าแสงสว่างและ
กําลัง
ข) รายละเอีย ดการเดิ น สายและติด ตั้ งอุ ป กรณ์ ทั้งหมดของระบบสั ญญาณเตื อนเพลิ งไหม้ เว้ น แต่
โรงมหรสพประเภท จ
ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
2) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดินสายประธานต่างๆรวมทั้งรายละเอียดของระบบ
ป้องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ
3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้า
4) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง
5) ในกรณีที่เป็นโรงมหรสพประเภทกและประเภทขให้มีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้ง
อุปกรณ์ทั้งหมดของระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าด้วย
6) ให้แสดงรายการคํ านวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสู่ภ ายนอกอาคารได้ ในระยะเวลาหนึ่ ง
ชั่วโมงให้แสดงรายการคํานวณโครงสร้างอัฒจันทร์ที่นั่งและทางเดินพร้อมด้วยห้องฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่เลขที่ 12/2 ถนนนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร (044) 621-309 ต่อ 11 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 135 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพร้อมเอกสาร

ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

2)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรงมหรสพตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน / แผนผัง
รายการคํานวณโครงสร้างรายการคํานวณการระบายคนการรับรองวัสดุที่ใช้การ
ติดตั้งระบบระงับและป้องกันอัคคีภัย

44 วัน

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

3)

การพิจารณา
คณะทํางานกลั่นกรองฯพิจารณาตรวจสอบเอกสารและสถานที่และนําผลการ
พิ จ ารณาของคณะทํ า งานกลั่ น กรองฯเสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาให้ความเห็นชอบ

30 วัน

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

4)

การพิจารณา
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผลการพิจารณาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในกรณี
ที่คณะกรรมการพิ จารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพเห็น ชอบแจ้ งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตส่งสําเนากรมธรรม์ประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน
(ตามที่กฎกระทรวงกําหนด)

30 วัน

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

5)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เสนอประธานคณะกรรมการฯเพื่อลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ
และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต

30 วัน

สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยเจ้าของบัตรผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
3

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
3) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยเจ้าของหนังสือเดินทางผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
4) ใบอนุญาตหรือหนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างดัดแปลงหรือรื้อถอน
อาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบอ. 1 /ใบแจ้งความประสงค์ก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
5) แผนผังบริเวณและแบบแปลนของโรงมหรสพที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น (แบบที่มาพร้อมกับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
6) แผนผั ง บริ เ วณแผนผั ง พื้ น ที่ ห้ อ งฉายแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนจํานวน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยู่ในชั้นเดียวกันและ
เป็นเจ้าของเดียวกันอนุญาตให้ใช้แผนผังบริเวณร่วมกัน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 3 ชุด
7) รายการคํานวณโครงสร้าง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยวิศวกรผู้ทํารายการคํานวณ)
8) รายการคํานวณระบายคน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกร/สถาปนิกผู้ทํารายการคํานวณ)
9) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ประสงค์จะขอใช้เพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ (ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ประกอบ
กิจการเป็นผู้ครอบครองอาคาร)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
10) หนั งสื อมอบอํ านาจจากเจ้ าของอาคารหรื อผู้ ครอบครองอาคาร (ในกรณี ที่
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ได้มาดําเนินการขออนุญาตด้วยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยนิติบุคคลผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
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ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
11) หนั งสื อและเอกสารแสดงคุ ณสมบั ติ ของผู้ ดู แลระบบความปลอดภั ยและการ
ป้องกันอันตรายของโรงมหรสพ (ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้า
หรือแผนกช่างยนต์หรือมีประสบการณ์ควบคุมดูแลโรงมหรสพไม่น้อยกว่าห้าปี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของโรงมหรสพ
รับรองเอกสาร)
12) กรมธรรม์ประกันภัย
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองนิติบุคคลโดยผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต)
ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตชําระเงินสดณวันที่รับใบอนุญาตโดย
ชําระที่จุดรับคําขอ))
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
ที่อยู่เลขที่ 12/2 ถนนนคร ตําบลในเมือง อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร (044) 621-309 ต่อ 11
2) ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
1) แบบขม.1

ชื่อแบบฟอร์ม

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558
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