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เปนปท่ี  55  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ  ให
ประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา

29  ประกอบกับมาตรา  31  และมาตรา  35  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยบญัญัติใหกระทํ าไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปน้ี

มาตรา  1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา  “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่3)  พ.ศ.2543”
มาตรา  2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกํ าหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา  3  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ  พระพุทธศักราช

2464
มาตรา  4  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสอบและวรรคสาม  ของมาตรา  2  แหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“สํ าหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือ

เขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว  ใหใชพระราชบัญญัติตามเขตของผังเมืองรวมน้ันโดยไมตองตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา

สํ าหรับอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  ใหใชบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไมวาทองที่ที่อาคารน้ันต้ังอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราช
บัญญัติหรือไมก็ตาม”

มาตรา  5  ใหเพิ่มบทนิยามคํ าวา  “อาคารสงู”  คํ าวา  “อาคารขนาดใหญพิเศษ”  คํ าวา  “อาคาร
ชุมนุมคน”  และค ําวา  “โรงมหรสพ”  ระหวางบทนิยามคํ าวา  “อาคาร”  กับบทนิยามค ําวา  “ที่สาธารณะ”
ในมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522



“ “อาคารสูง”  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบ
สามเมตรขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  ส ําหรับอาคาร
ทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายความวา  อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพ่ือใชพ้ืนท่ีอาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันต้ังแตหน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป

“อาคารชุมนุมคน”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพือ่
ประโยชนในการชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแตหน่ึงพันตารางเมตรข้ึนไป  หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหารอยคนข้ึน
ไป

“โรงมหรสพ”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสถานท่ีสํ าหรับฉายภาพ
ยนตร  แสดงละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด  และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชน
เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ  โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมมีก็ตาม”

“มาตรา  6  ใหเพิ่มบทนิยามคํ าวา  “ผูครอบครองอาคาร”  และค ําวา  “ผูตรวจสอบ”  ระหวางบท
นิยามคํ าวา  “ผูดํ าเนินการ”  กับบทนิยามค ําวา  “นายตรวจ”  ในมาตรา  4  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522

“ “ผูครอบครองอาคาร”  หมายความรวมถึง  ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส ําหรับทรัพยสวน
กลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย

“ผูตรวจสอบ”  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูซ่ึง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น  แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา  7 ใหยกเลิกความในบทนิยามค ําวา  “นายชาง” และ  “เจาพนักงานทองถิ่น”  ในมาตรา  4
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และใหใชความตอไปนี้แทน

“ “นายชาง”  หมายความวา  ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง  หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา
(1)!นายกเทศมนตรี  ส ําหรับในเขตเทศบาล
(2)!นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ส ําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3)!ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล ส ําหรับในเขตองคการบริหารสวนตํ าบล
(4)! ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ส ําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5)!นายกเมืองพัทยา  ส ําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6)! ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกํ าหนด  ส ําหรับใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น”



มาตรา  8  ใหยกเลิกความในมาตรา  8  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และใหใช
ความตอไปนี้แทน

“มาตรา  8    เพ่ือประโยชนแหงความม่ันคงแข็งแรง   ความปลอดภัย    การปองกันอัคคีภัย  การ
สาธาณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการอํ านวยความสะดวก
แกการจราจร  ตลอดจนการอ่ืนท่ีจํ าเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนด

(1)!ประเภท  ลักษณะ  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  ขนาด  เน้ือท่ี  และที่ตั้งของอาคาร
(2)!การรับน้ํ าหนัก  ความตานทาน  ความคงทน  ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3)!การรับน้ํ าหนัก  ความตานทาน  ความคงทนของอาคาร  และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคาร
(4)!แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา  กาซ  ไฟฟา  เคร่ืองกล  ความปลอดภัยเกี่ยว

กับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอ่ืนและการปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(5)!แบบ  และจ ํานวนของหองน้ํ าและหองสวม
(6)!ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน  ระบบการจัดแสดงสวาง  การระบาย

อากาศ  การปรับอากาศ  การฟอกอากาศ  การระบายน้ํ า  การบ ําบัดน้ํ าเสีย  และการก ําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล

(7)!ลักษณะ  ระดับ  ความสูง  เน้ือท่ีของท่ีวางภายนอกอาคาร  หรือแนวอาคาร
(8)!ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ืน  หรือระหวางอาคารกับถนน

ตรอก  ซอย  ทางเทา  ทาง  หรือท่ีสาธารณะ
(9)! พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเทาออกของรถส ําหรับอาคาร

บางชนิดหรือบางประเภท  ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(10)!บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  หรือใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใด

หรือประเภทใด
(11)!หลักเกณฑ   วิธีการ   และเงื่อนไขในการกอสราง   ดัดแปลง   ร้ือถอน   เคลื่อนยาย   ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคาร
(12)!หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  การ

โอนใบอนุญาต  การออกใบรับรอง  และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี
(13)!หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูออกแบบ  ผูควบคุมงาน  ผูดํ าเนินการผูครอบครองอาคาร

และเจาของอาคาร
(14)!คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและ

เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(15)!หลักเกณฑ   วิธีการ   และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร   ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณ

ประกอบอาคาร



(16)!ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดํ าเนินการตองทํ า
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต  รางกาย  และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”

มาตรา  9  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  8  ทว ิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“มาตรา  8  ทว ิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน  ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของ

คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอ่ืนใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
อยางเดียวกัน  หรือออกกฎกระทรวงกํ าหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนเคร่ืองเลน
ในสวนสนุกหรือในสถานท่ีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงตองก ําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกอสราง  การ
อนุญาตใหใช  การตรวจสอบ  มาตรฐานการรับน้ํ าหนัก  ความปลอดภัย  และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณที่จํ าเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น  ทั้งนี้  ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละ
ลักษณะโดยอาจกํ าหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีได”

มาตรา  10  ใหยกเลิกความใน  (3)  และ  (4)  ของมาตรา  18  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไป
นี้แทน

“(3)  ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฎิบัติการตามพระราช
บัญญัติน้ี

(4)!กํ ากับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฎิบัติการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี”

มาตรา  11  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน  (5)  และ  (6)  ของมาตรา  18  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535

“(5)  รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(6)  ปฎิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี”
มาตรา  12  ใหยกเลิกความในมาตรา  20  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และให

ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา  20  ใหจัดตั้งส ํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ  มีหนาท่ีดังน้ี
(1)!ปฎิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2)!ปฎิบัติงานธุรการ  ตรวจสอบขอเท็จจริง  และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ
(3)!ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ

ในการปฎิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้ ตลอดจนใหคํ าแนะนํ าแกภาคเอกชน
(4)!ปฎิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”



มาตรา  13  ใหเพ่ิมความดังตอไปน้ีเปนมาตรา  21  ทว ิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522

“มาตรา  21  ทว ิ  การกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกฎกระทรวง
กํ าหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํ านวณสวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคาร  ผูขอรับใบอนุญาต
หรือผูแจงตามมาตรา  39  ทว ิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํ านวณดังกลาวตามหลักเกณฑ
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก ําหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา  14  ใหยกเลิกความในมาตรา  28  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา  28  ในกรณีที่แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค ํานวณที่ไดยื่นมา
พรอมกับคํ าขอรับใบอนุญาตกระทํ าโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการ
คํ านวณ”

มาตรา  15 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  28  ทว ิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“มาตรา  28  ทว ิ  ในกรณีที่แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายละเอียดดาน

สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคํ าขอรับใบอนุญาต  
กระทํ าโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
สถาปนิกใหเจ าพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไม  เกี่ยวกับรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร  เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ”

มาตรา  16  ใหยกเลิกความใน  (1)  ของมาตรา  32  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“(1)  อาคารสํ าหรับใชเปนคลังสินคา  โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล”
มาตรา  17 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  32  ทว ิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“มาตรา  32  ทว ิ เจาของอาคาร  ดังตอไปน้ี
(1)!อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2)!อาคารชุมนุมคน
(3)!อาคารตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม  แลวแตกรณี  ท ําการตรวจสอบ
สภาพอาคาร  โครงสรางของตัวอาคาร  อุปกรณประกอบตาง ๆ   เกี่ยวกับระบบไฟฟา  และการจัดแสง
สวาง  ระบบการเตือน  การปองกันและการระงับอัคคีภัย  การปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย
ระบบระบายอากาศ  ระบบระบายนํ ้า  ระบบบ ําบัดน้ํ าเสีย  ระบบเคร่ืองกล  หรือระบบอ่ืน ๆ  ของอาคารท่ี
จํ าเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสิน  แลวรายงานผลการ
ตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น  ทั้งนี ้ ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก ําหนดในกฎกระทรวง



ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมิชักชา  เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดํ าเนินการตามมาตรา  46  หรือมาตรา  46  ทวิ
แลวแตกรณี  ตอไป”

มาตรา  18  ใหยกเลิกความในมาตรา  37  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา  37  ในกรณีท่ีผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  21  มาตรา  22  หรือมาตรา  33  ตายทายาท
หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะท ําการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคลื่อนยาย  ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป  ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย     ในกรณีเชนน้ีใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบ
อนุญาตน้ันแทน”

มาตรา  19  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวด  3  ทว ิ  การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการ
เกี่ยวกับโรงมหรสพ  มาตรา  39  จัตวา  มาตรา  39  เบญจ  และมาตรา  39  ฉ  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ.2522

“หมวด  39  ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

________________
มาตรา  39  จัตวา  การกอสราง  ดัดแปลง  เคลื่อนยาย  ร้ือถอน  หรือตรวจสอบอาคารท่ีใชเพ่ือ

ประกอบกิจการโรงมหรสพ  ตองดํ าเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย
มาตรา  39  เบญจ  หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคาร

หรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอ ํานาจพิจารณาตามวรรคสอง  แลวแตกรณี

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํ านาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพกิ
ถอนใบอนุญาต  ตออายุใบอนุญาต  โอนใบอนุญาต  และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ประกอบกิจการโรง
มหรสพ  ดังตอไปน้ี

(1)! ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ  ผูแทน
กรุงเทพมหานคร  ผูแทนกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนส ํานักงานตํ ารวจแหงชาติเปน
กรรมการและใหผูอ ํานวยการกองควบคุมการกอสราง  กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ

(2)! ในเขตจังหวัดอ่ืน  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  เจาพนักงานทอง
ถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของ  สาธารณสุขจังหวัด  หัวหนาตํ ารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ  และใหโยธาธิการ
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ



ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํ านาจลงนามออกใบอนุญาต  เพิกถอนใบ
อนุญาต  ตออายุใบอนุญาต  โอนใบอนุญาต  และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง

ประเภทของโรงมหรสพ  ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายเกิดขึ้นกับคนดูและ
จํ านวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ  ภายในและภายนอกอาคารท่ีใชเปนโรงมหรสพ  เชน
หองฉาย  ทางเขาออก  ประตู  ท่ีน่ังคนดู  ทางเดิน  เปนตน  ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  39  ฉ  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป  โดยใหใช
ไดจนถึงวันที ่ 31  ธันวาคม  ของปท่ีสอบนับแตปท่ีออกใบอนุญาต

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  การโอน
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตส ําหรับโรงมหรสพ  ใหเปนไปตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ  ใหยื่นคํ าขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิน้อายุ  และเมื่อไดยื่นค ํา
ขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอ ํานาจอนุญาตตามมาตรา  39  เบญจ  จะมีค ําสั่งไม
อนุญาต”

มาตรา  20 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  46  ทว ิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“มาตรา  46  ทว ิ  ในกรณีท่ีอุปกรณประกอบตาง ๆ  เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง

ระบบการเตือน  การปองกันและการระงับอัคคีภัย  การปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย  ระบบ
ระบายอากาศ  ระบบระบายนํ ้า  ระบบบ ําบัดน้ํ าเสีย  ระบบเคร่ืองกล  หรือระบบอ่ืน ๆ  ของอาคารตาม
มาตรา  32  ทว ิ มีสภาพหรือมีการใชท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรืออาจ
ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย  หรือกอใหเกิดเหตุรํ าคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจดังน้ี

(1)!มีคํ าสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใชอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ  และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ  หรือบริเวณท่ีเปดเผยและเห็นได
งายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น

(2)!มีคํ าสั่งใหเจาของอาคารดํ าเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ  น้ัน  ใหอยูในสภาพที่ปลอด
ภัย  หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กํ าหนด  แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน  ในกรณีมีเหตุอันสม
ควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได

ในกรณีที่ไมมีการปฎิบัติตามคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหน่ึง  และหากอุปกรณดัง
กลาวมีผลทํ าใหอาคารน้ันมีสภาพหรือการใชท่ีอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย
หรือทรัพยสิน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได  และตองจัด
ใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว”



มาตรา  21  ใหยกเลิกความในมาตรา  49  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  และให
ใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา  49  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมี
ความรูหรือคุณวุฒิตามท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได

ในกรณีที่มีความจํ าเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน  อธิบดีกรมโยธาธิการมี
อํ านาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่ก ําหนดในกฎกระทรวง”

มาตรา  22  ใหยกเลิกความในมาตรา  49  ทว ิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา  49  ทว ิ ในกรณีที่มีการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี  กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี  และเจา
พนักงานทองถิ่นไดด ํานินการตามมาตรา 40 มาตรา  41  หรือมาตรา  42  แลวแตกรณี  แตมิไดมีการปฎิบัติ
ตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและค ํานวณอาคาร
หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  หรือผูควบคุมงาน  อาจเปนผูกระทํ าหรือมีสวนรวมในการกระทํ า
ดังกลาว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ  และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  เพื่อพิสูจนวาเปนการกระท ําของผูอ่ืน  หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปน
การกระทํ าของผูอ่ืน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นดํ าเนินการแจงชื่อและการกระท ําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะ
กรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดํ าเนินการตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก

มาตรา  23  ใหยกเลิกความใน  (2)  ของมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“(2)  ในเขตเทศบาล  เขตเมืองพัทยา  หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืนประกอบดวย  ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาท่ีทํ าการอัยการจังหวัด  และบุคคลอื่นอีกไม
เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง  ในจํ านวนน้ีใหแตงต้ังจากภาคเอกชนไมนอยกวาสอง
คนเปนกรรมการ  และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ”

มาตรา  24  ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด  6  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
และใหใชความตอไปนี้แทน

“หมวด  6
นายชาง  นายตรวจ  และผูตรวจสอบ”

มาตรา  25  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  55  ทว ิ และมาตรา  55  ตรี  แหงพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร  พ.ศ.2522



“มาตรา  55  ทว ิ หามมิใหผูใดท ําการตรวจสอบตามมาตรา  32  ทว ิ  เวนแตผูน้ันเปนผูตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา  55  ตรี  ในกรณีท่ีผูตรวจสอบทํ าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา  32  ทว ิ  โดยฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีใหนํ า
มาตรา  49  ทว ิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”

มาตรา  26  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา  65  ทว ิ มาตรา  65  ตรี  และมาตรา  65  จัตวา  แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522

“มาตรา  65  ทว ิ  ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา  32  ทว ิ  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว  ผูไมปฎิบัติตามมาตรา  32  ทว ิ  ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฎิบัติใหถูกตอง

มาตรา  65  ตรี  ผูใดฝาฝนมาตรา  39  เบญจ  วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนมาตรา  39  เบญจ  วรรคหน่ึง  ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฎิบัติใหถูกตอง

มาตรา  65  จัตวา  ผูใดฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  46  ทวิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว  ผูฝาฝนหรือไมปฎิบัติตามมาตรา  46  ทว ิ  ยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท  ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฎิบัติใหถูกตอง”

มาตรา  27  ใหยกเลิกความในมาตรา  74  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  และใหใชความตอไปนี้แทน

“มาตรา  74  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1)! ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ผูแทนส ํานักงานอัยการ

สูงสุด  และผูแทนส ํานักงานตํ ารวจแหงชาติ
(2)! ในเขตจังหวัดอ่ืน  ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  อัยการจังหวัด  ซึ่งเปนหัวหนาที่ท ําการ

อัยการจังหวัด  และหัวหนาตํ ารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา  65   วรรคหน่ึง    มาตรา  65  ทว ิ วรรคหน่ึง    มาตรา  65  ตรี  วรรคหน่ึง

มาตรา  65  จัตวา  วรรคหน่ึง  มาตรา  66  มาตรา  66  ทว ิ วรรคหน่ึง  มาตรา  67  วรรคหน่ึง  มาตรา  68
มาตรา  69  หรือมาตรา  70  ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ ํานาจเปรียบเทียบได

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระท ําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระท ําความผิดดังกลาว
และผูเสียหาย  ถาม ี  ยินยอมใหเปรียบเทียบ  ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ



ถาคณะกรรมการเปรียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจํ าคุกใหกํ าหนด
คาปรับซึง่ผูตองหาจะพึงชํ าระ  ถาผูตองหาและผูเสียหาย  ถาม ี  ยินยอมตามนั้น  เม่ือผูตองหาไดชํ าระคา
ปรับตามจํ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ  ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมช ําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรส่ี
ใหดํ าเนินคดีตอไป

คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีใหตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน  โดยไมตองนํ าสง
เปนรายไดแผนดิน”

มาตรา  28  ใหยกเลิกความใน  (6)  ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522  และใหใชความตอไปนี้แทน

“(6)  ใบรับรอง ฉบับละ  100  บาท”
มาตรา  29  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน  (6  ทว)ิ  และ  (6  ตรี)  ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
“(6  ทวิ)  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบ

   กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ  500  บาท
(6  ตรี)  ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ  100  บาท”
มาตรา  30  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปน  (8  ทว)ิ  ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ.2522
“(8  ทวิ)  การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตรา

ใน  (6  ทว)ิ”
มาตรา  31  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  มติ  หรือคํ าสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตามพระราช

บัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ใหถือวากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ
ขอบังคับ  มติ  หรือคํ าส่ังน้ันอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา  32  บรรดาค ําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
พระพุทธศักราช  2464  ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังใหถือวาเปนคํ าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา  33  ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพ่ิมเติม
โรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ  พระพุทธศักราช
2464  กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพ



หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี  แลวแตกรณี

มาตรา  34  ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกัน
ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ  พระพุทธศักราช  2464  กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  ใหใช
ไดตอไปจนกวาจะสิ้นอาย ุ  ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอาย ุ  และไดยื่นคํ าขออนุญาตใชสถานท่ีดังกลาวเพือ่ประกอบกิจการโรงมหรสพตอ
ไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอาย ุ  ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพน้ันตอไปไดตามใบอนุญาตเดิม
เวนแตผูมีอํ านาจอนุญาตตามมาตรา  39  เบญจ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  จะมีค ําสัง่ไมอนุญาตใหใชสถานท่ีน้ันเพือ่ประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติน้ี

มาตรา  35  บรรดาคํ าขออนุญาตท่ีไดย่ืนไวกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนค ําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี  ในกรณีที่ค ําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไป
จากคํ าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจํ าเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา  36  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใช
ไดตอไปจนกวาจะส้ินอายุใบอนุญาตน้ัน

มาตรา  37  บรรดากฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิน่  หรือคํ าส่ังท่ีไดออกตามพระราชบัญญัติควบ
คุมอาคาร  พ.ศ.2522  และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.2535  ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีจนกวาจะมีกฎ
กระทรวง  ขอบัญญัติทองถิน่  หรือคํ าส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัติน้ีในเร่ืองน้ัน ๆ  ใชบังคับ

มาตรา  38  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน  หลีกภัย

             นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ  :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากปจจุบันการพัฒนาประเทศได
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น  กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม  โดยกํ าหนดมาตรการในดานการควบคุม
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง  ความปลอดภัย  การปองกันอัคคีภัย  การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดลอม  การผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการอํ านวยความสะดวกแกการจราจร  นอกจากน้ี
กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะ
สมกับสภาพการณในปจจุบัน  ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหน่ึง  สมควรที่จะน ําหลักการ
เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย  และสมควรก ําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคลใน
ลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก  หรือสถานที่
อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย  จึงจํ าเปน
ตองตราพระราชบัญญัติน้ี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม  117  ตอนท่ี  42 ก.  หนา 1  ถึงหนา  14  ลงวันที ่ 15  พฤษภาคม  2543


