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คูมือสําหรบัประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ

(กรณีนติิบุคคล) 
หนวยงานท่ีใหบรกิาร : สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผูไดรับใบอนุญาตซ่ึงประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบขม. 2 พรอม

ดวยเอกสารหลักฐานที่ระบุไวในแบบดังกลาวจํานวนสามชุดตอคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ

ภายในหน่ึงรอยแปดสิบวันกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุโดยอาคารท่ีตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นผานกรมโยธาธิ-

การและผังเมืองสําหรับอาคารที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดอ่ืนใหยื่นผานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดและเม่ือไดยื่น

คําขอตออายุใบอนุญาตแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาต 

ในการพิจารณาใหตออายุใบอนุญาตใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพออก

ใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมใหใหม 

2. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นวาอาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร 

ท่ีประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตฯใชเพ่ือเปนโรงมหรสพน้ันควรอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ 

ก็ใหมีหนังสือแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาตทราบเพ่ือจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยตามขอ 3 ใหแกคณะกรรมการ

พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพโดยอาคารที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหสงผานกรมโยธาธิการและผังเมือง

สําหรับอาคารท่ีตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นใหสงผานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ไดรับหนังสือ 

 ในกรณีที่ผูขอตออายุใบอนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยไมแจง

เหตุผลอันสมควรใหคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพทราบใหถือวาผูขอตออายุใบอนุญาต 

ไมประสงคที่จะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพอีกตอไป 

3. สําเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการพิจารณาการประกอบ

กิจการโรงมหรสพตามขอ 2 จะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิตรางกายและทรัพยสินของ

บุคคลภายนอกโดยมีจํานวนเงินคุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคนคารักษาพยาบาล

ไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคนรวมกันแลวไมนอยกวาหาลานบาทตอคร้ังและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป 

4. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของโรงมหรสพตองเปนสิ่งพิมพ

สําเนาภาพถายหรือเขียนดวยหมึกและตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1) มาตราสวนขนาดระยะน้ําหนักและหนวยการคํานวณตางๆใหใชมาตราเมตริก 

2) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของสถานที่ 

เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพพรอมดวยรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารท่ีโรงมหรสพน้ันตั้งอยู 

ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ 

ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ติดตอกันดวย

โดยสังเขปพรอมดวยเคร่ืองหมายทิศ 

ง) แสดงระดับของพ้ืนโรงมหรสพและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะท่ีใกลที่สุดและระดับ

พ้ืนดิน 

จ) แบบแปลนอาคารท่ีแสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภายนอกอาคาร 
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3) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองแสดงรูปตางๆคือแปลนพ้ืนรูปดานไมนอย

กวาสองดานรูปตดัทางขวางรูปตัดทางยาวผังโครงสรางอัฒจันทรท่ีน่ังและทางเดินพรอมทั้งหองฉายของสถานที่เพ่ือ

ประกอบกิจการโรงมหรสพในกรณีท่ีมีหองฉายพรอมดวยแบบแปลนแสดงสวนตางๆของสถานท่ีเพ่ือประกอบกิจการ 

โรงมหรสพใหชัดเจนเชนแผนผังการจัดที่น่ังคนดูชองทางเดินภายในโรงมหรสพทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ

รายละเอียดสวนตางๆของอาคารชั้นท่ีใชเปนสถานที่เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพรวมถึงแบบแปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงมหรสพระบบทอน้ําดับเพลิงท่ีแสดงแผนผังการเดินทอ 

เปนระบบจากแหลงจายนํ้าหรือหัวรับนํ้าดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บนํ้าสํารองไวดวย 

4) รายการประกอบแบบแปลนใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสด ุ

5. แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย 

1) แผนผังวงจรไฟฟาของโรงมหรสพที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในมาตรา 8 (12) ซึ่งแสดงถึง 

ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาท้ังหมดในแตละวงจรยอยของระบบไฟฟาแสงสวางและ

กําลัง 

ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณท้ังหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมเวนแต 

โรงมหรสพประเภท จ 

ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน 

2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดินสายประธานตางๆรวมท้ังรายละเอียดของระบบ

ปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาท้ังหมดของทุกระบบ 

3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 

4) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง 

5) ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภทกและประเภทขใหมีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและ 

การติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาดวย 

6. ใหแสดงรายการคํานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอกอาคารไดในระยะเวลาหน่ึง

ชั่วโมงใหแสดงรายการคํานวณโครงสรางอัฒจันทรที่น่ังและทางเดินพรอมดวยหองฉายของสถานที่เพ่ือประกอบกิจการ

โรงมหรสพ 

 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลางจังหวัด- 
ชั้น 3 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000 โทร 0-7727-
39336 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่
ทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 135 วัน 
 

 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพรอมเอกสาร 
 

1 วัน สํานักงานโยธาธ-ิ
การและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

2) การพิจารณา 
เจาหนาที่ตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน / แผนผังรายการคํานวณโครงสราง
รายการคํานวณการระบายคนการรับรองวัสดุที่ใชการติดตั้งระบบระงับและ
ปองกันอัคคีภัย 
 

44 วัน สํานักงานโยธาธ-ิ
การและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

3) การพิจารณา 
คณะทํางานกลั่นกรองฯพิจารณาตรวจสอบเอกสารและสถานที่และนําผลการ
พิจารณาของคณะทํางานกลั่นกรองฯเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

30 วัน สํานักงานโยธาธ-ิ
การและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

4) การพิจารณา 
แจงผูขอตออายุใบอนุญาตทราบผลการพิจารณาเห็นชอบหรือไมเห็นชอบใน
กรณีที่คณะกรรมการพจิารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพเห็นชอบแจงใหผู
ขอตออายุใบอนุญาตสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลา 30 วัน 
(ตามที่กฎกระทรวงกําหนด) 
 

30 วัน สํานักงานโยธาธ-ิ
การและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เสนอประธานคณะกรรมการฯเพ่ือลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการโรงมหรสพ
และแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต 
 

30 วัน สํานักงานโยธาธ-ิ
การและผังเมือง

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาโดยเจาของบัตรผูดําเนินการในนามนิติบุคคลที่ยื่น
ขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบบัจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิตบิคุคลผูยื่นขอตออายใุบอนุญาต) 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 
 

หนังสือเดินทาง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองโดยเจาของหนังสือเดินทางผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกจิการโรงมหรสพฉบบัปจจบุันหรือใบ
แทนใบอนุญาตฉบับปจจุบัน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิติบุคคลผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

5) 
 

แผนผังบริเวณแผนผังพ้ืนท่ีหองฉายแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนจํานวน (ในกรณีท่ีโรงมหรสพหลายโรงอยูในช้ันเดียวกันและเปน
เจาของเดียวกันอนุญาตใหใชแผนผังบริเวณรวมกัน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 3 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิติบุคคลผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

6) 
 

รายการคํานวณโครงสราง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองโดยวิศวกรผูทํารายการคํานวณ) 

- 

7) 
 

รายการคํานวณระบายคน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(วิศวกร/สถาปนิกผูทํารายการคํานวณ) 

- 

8) 
 

เอกสารแสดงการเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ประสงคจะขอใชเพื่อ
ประกอบกจิการโรงมหรสพ (ผูประกอบกิจการเปนเจาของอาคาร/ผูประกอบ
กิจการเปนผูครอบครองอาคาร) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิติบุคคลผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
9) 

 
หนังสือมอบอํานาจจากเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร (ในกรณีท่ี
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดดําเนินการขออนุญาตดวยตนเอง) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิติบุคคลผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือและเอกสารแสดงคุณสมบัติของผูดูแลระบบความปลอดภัยและการ
ปองกันอันตรายของโรงมหรสพ (ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกชางไฟฟา
หรือแผนกชางยนตหรือมีประสบการณควบคุมดูแลโรงมหรสพไมนอยกวาหาป) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (ผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของโรงมหรสพ
รับรองเอกสาร) 

- 

11) 
 

กรมธรรมประกนัภัย 
ฉบบัจริง 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองโดยนิตบิคุคลผูยื่นขอตออายุใบอนุญาต) 

- 

 

คาธรรมเนียม 
 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (คาธรรมเนียมใบอนุญาตชําระเงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดย
ชําระที่จุดรับคําขอ)) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎรธานี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

84000 โทร 0-7727-39336 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบขม.2 

 

เอกสารฉบบัน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการตดิตอราชการ 

www.info.go.th 

วันที่คูมือมีผลบงัคับใช: 21/07/2558 


