พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543
---------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543
เปนปท่ี 55 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัตมิ บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
29 ประกอบกับมาตรา 31 และมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทยบัญญัตใิ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัตปิ อ งกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช
2464
มาตรา 4 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนวรรคสอบและวรรคสาม ของมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือ
เขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตติ ามเขตของผังเมืองรวมนัน้ โดยไมตอ งตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิ ศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราช
บัญญัตหิ รือไมกต็ าม”
มาตรา 5 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “อาคารสูง” คําวา “อาคารขนาดใหญพเิ ศษ” คําวา “อาคาร
ชุมนุมคน” และคําวา “โรงมหรสพ” ระหวางบทนิยามคําวา “อาคาร” กับบทนิยามคําวา “ที่สาธารณะ”
ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522

“ “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบ
สามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารทีก่ อ สรางขึน้ เพือ่ ใชพน้ื ทีอ่ าคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตัง้ แตหนึง่ หมืน่ ตารางเมตรขึน้ ไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารทีบ่ คุ คลอาจเขาไปภายในเพือ่
ประโยชนในการชุมนุมคนทีม่ พี น้ื ทีต่ ง้ั แตหนึง่ พันตารางเมตรขึน้ ไป หรือชุมนุมคนไดตง้ั แตหา รอยคนขึน้
ไป
“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารทีใ่ ชเปนสถานทีส่ ําหรับฉายภาพ
ยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรืน่ เริงอืน่ ใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชน
เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคา ตอบแทนหรือไมมกี ต็ าม”
“มาตรา 6 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผูค รอบครองอาคาร” และคําวา “ผูต รวจสอบ” ระหวางบท
นิยามคําวา “ผูด ําเนินการ” กับบทนิยามคําวา “นายตรวจ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
“ “ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวน
กลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซ ง่ึ
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตนิ ้”ี
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “นายชาง” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4
แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ “นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิน่ ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1)!นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2)!นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3)!ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4)!ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5)!นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6)!ผูบริหารทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนด สําหรับใน
เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น”

มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา 8 เพือ่ ประโยชนแหงความมัน่ คงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การ
สาธาณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร ตลอดจนการอืน่ ทีจ่ ําเปนเพือ่ ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1)!ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนือ้ ที่ และที่ตั้งของอาคาร
(2)!การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3)!การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร
(4)!แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครือ่ งกล ความปลอดภัยเกี่ยว
กับอัคคีภัยหรือภัยพิบตั อิ ยางอืน่ และการปองกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชลุ มุนวุน วาย
(5)!แบบ และจํานวนของหองนําและห
้
องสวม
(6)!ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสดงสวาง การระบาย
อากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนําเสี
้ ย และการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฎิกูล
(7)!ลักษณะ ระดับ ความสูง เนือ้ ทีข่ องทีว่ า งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8)!ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตทีด่ นิ ของผูอ น่ื หรือระหวางอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือทีส่ าธารณะ
(9)!พื้นที่หรือสิ่งทีส่ รางขึน้ เพือ่ ใชเปนทีจ่ อดรถ ที่กลับรถ และทางเทาออกของรถสําหรับอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(10)!บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนยาย หรือใชหรือเปลีย่ นการใชอาคารชนิดใด
หรือประเภทใด
(11)!หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร
(12)!หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การ
โอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(13)!หนาที่และความรับผิดชอบของผูอ อกแบบ ผูควบคุมงาน ผูด ําเนินการผูค รอบครองอาคาร
และเจาของอาคาร
(14)!คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(15)!หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตัง้ และตรวจสอบอุปกรณ
ประกอบอาคาร

(16)!ชนิดหรือประเภทของอาคารทีเ่ จาของอาคารหรือผูค รอบครองอาคารหรือผูด าเนิ
ํ นการตองทํา
การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”
มาตรา 9 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
อยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิง่ ทีส่ รางขึน้ เพือ่ ใชเปนเครือ่ งเลน
ในสวนสนุกหรือในสถานทีอ่ น่ื ใดเพือ่ ประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ ตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การ
อนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับนําหนั
้ ก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณท่ีจําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละ
ลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัตนิ ไ้ี ด”
มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน (3) และ (4) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไป
นี้แทน
“(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิน่ หรือสวนราชการในการปฎิบตั กิ ารตามพระราช
บัญญัตนิ ้ี
(4)!กํากับดูแลและตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฎิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้”ี
มาตรา 11 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปน (5) และ (6) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
“(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเปนผูต รวจสอบ
(6) ปฎิบตั กิ ารอืน่ ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ วในพระราชบัญญัตนิ ”้ี
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มีหนาทีด่ งั นี้
(1)!ปฎิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2)!ปฎิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ
(3)!ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ในการปฎิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคาแนะนํ
ํ
าแกภาคเอกชน
(4)!ปฎิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”

มาตรา 13 ใหเพิม่ ความดังตอไปนีเ้ ปนมาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
“มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคารชนิดหรือประเภททีก่ ฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูข อรับใบอนุญาต
หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมกี ารตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ํ
มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมา
พรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทํ าโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการ
คํานวณ”
มาตรา 15 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 28 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต
กระทํ าโดยผูที่ ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
สถาปนิ ก ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ตรวจพิ จ ารณาแต เ ฉพาะในส ว นที่ ไ ม เ กี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดด า น
สถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ”
มาตรา 16 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ซึ่งแกไขเพิม่ เติมในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล”
มาตรา 17 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(1)!อาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิ ศษ
(2)!อาคารชุมนุมคน
(3)!อาคารตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูต รวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบ
สภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสง
สวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชลุ มุนวุน วาย
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํา้ ระบบบําบัดนําเสี
้ ย ระบบเครือ่ งกล หรือระบบอืน่ ๆ ของอาคารที่
จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการ
ตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ

ใหเจาพนักงานทองถิน่ พิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึง่ โดยมิชกั ชา
เพือ่
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ
แลวแตกรณี ตอไป”
มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 37 ในกรณีทผ่ี ไู ดรบั ใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตายทายาท
หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนนีใ้ หถอื วาทายาทหรือผูจ ดั การมรดกดังกลาวเปนผูไ ดรบั ใบ
อนุญาตนัน้ แทน”
มาตรา 19 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนหมวด 3 ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
“หมวด 39 ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
________________
มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รือ้ ถอน หรือตรวจสอบอาคารทีใ่ ชเพือ่
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตนิ ด้ี ว ย
มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูค รอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผใู ดใชอาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรบั ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอานาจพิ
ํ
จารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิก
ถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ ประกอบกิจการโรง
มหรสพ ดังตอไปนี้
(1)! ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
กรรมการและใหผูอานวยการกองควบคุ
ํ
มการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
(2)! ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูว า ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทอง
ถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการ
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูม อี ํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบ
อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ
ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายเกิดขึ้นกับคนดูและ
จํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ ชเปนโรงมหรสพ เชน
หองฉาย ทางเขาออก ประตู ทีน่ ง่ั คนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพใหมอี ายุสองป โดยใหใช
ไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปทส่ี อบนับแตปท อ่ี อกใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิน้ อายุ และเมื่อไดยื่นคํา
ขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอานาจอนุ
ํ
ญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคาสั
ํ ่งไม
อนุญาต”
มาตรา 20 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 46 ทวิ ในกรณีทอ่ี ปุ กรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง
ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชลุ มุนวุน วาย ระบบ
ระบายอากาศ ระบบระบายนํา้ ระบบบําบัดนําเสี
้ ย ระบบเครือ่ งกล หรือระบบอืน่ ๆ ของอาคารตาม
มาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใชทอ่ี าจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ หรืออาจ
ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจดังนี้
(1)!มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูค รอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบคุ คลใชอปุ กรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณทีเ่ ปดเผยและเห็นได
งายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น
(2)!มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นัน้ ใหอยูในสภาพที่ปลอด
ภัย หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสม
ควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฎิบัติตามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่ ตามวรรคหนึง่ และหากอุปกรณดัง
กลาวมีผลทําใหอาคารนัน้ มีสภาพหรือการใชทอ่ี าจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัด
ใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว”

มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และให
ใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมี
ความรูหรือคุณวุฒติ ามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรบั การรองขอจากเจาพนักงานทองถิน่
อธิบดีกรมโยธาธิการมี
อํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กาหนดในกฎกระทรวง”
ํ
มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลือ่ นยายอาคารโดยฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และเจา
พนักงานทองถิ่นไดดานิ
ํ นการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมไิ ดมกี ารปฎิบตั ิ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร
หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค วบคุมงาน อาจเปนผูก ระทําหรือมีสว นรวมในการกระทํา
ดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง เพื่อพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ น่ื หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปน
การกระทําของผูอ น่ื ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะ
กรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก
มาตรา 23 ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ซึ่งแกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิน่ อืน่ ประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึง่ เปนหัวหนาทีท่ าการอั
ํ
ยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไม
เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนีใ้ หแตงตัง้ จากภาคเอกชนไมนอ ยกวาสอง
คนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด 6 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด 6
นายชาง นายตรวจ และผูต รวจสอบ”
มาตรา 25 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี แหงพระราชบัญญัตคิ วบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522

“มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผนู น้ั เปนผูต รวจสอบ
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 55 ตรี ในกรณีทผ่ี ตู รวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ใ้ี หนาํ
มาตรา 49 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 26 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา แหง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฎิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึง่ แลว ผูไมปฎิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฎิบัติใหถูกตอง
มาตรา 65 ตรี ผูใ ดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึง่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝ า ฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึง่ ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฎิบัติใหถูกตอง
มาตรา 65 จัตวา ผูใ ดฝาฝนหรือไมปฎิบตั ติ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึง่ แลว ผูฝ า ฝนหรือไมปฎิบตั ติ ามมาตรา 46 ทวิ ยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฎิบตั ใิ หถกู ตอง”
มาตรา 27 ใหยกเลิกความในมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1)! ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(2)! ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูว า ราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทาการ
ํ
อัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึง่ มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึง่ มาตรา 65 ตรี วรรคหนึง่
มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึง่ มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึง่ มาตรา 67 วรรคหนึง่ มาตรา 68
มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอานาจเปรี
ํ
ยบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาว
และผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ

ถาคณะกรรมการเปรียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุกใหกําหนด
คาปรับซึง่ ผูต อ งหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมือ่ ผูต อ งหาไดชาระค
ํ า
ปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ
ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชาระเงิ
ํ นคาปรับภายในเวลาตามวรรสี่
ใหดาเนิ
ํ นคดีตอ ไป
คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ ใ้ี หตกเปนของราชการสวนทองถิน่ โดยไมตอ งนําสง
เปนรายไดแผนดิน”
มาตรา 28 ใหยกเลิกความใน (6) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(6) ใบรับรอง
ฉบับละ 100 บาท”
มาตรา 29 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปน (6 ทวิ) และ (6 ตรี) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ ประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ 500 บาท
(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ 100 บาท”
มาตรา 30 ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปน (8 ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.2522
“(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตรา
ใน (6 ทวิ)”
มาตรา 31 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตามพระราช
บัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ มติ หรือคําสัง่ นัน้ อางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 32 บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตปิ อ งกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
พระพุทธศักราช 2464 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณา
ของเจ า พนั ก งานซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ให ถื อ ว า เป น คํ าขออนุ ญ าตตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร
พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 33 ใบอนุญาตใหกอ สรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลีย่ นแปลงแกไขหรือเพิม่ เติม
โรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช
2464 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอ ไปโดยใหถอื เปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพ

หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตนิ ้ี แลวแตกรณี
มาตรา 34 ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกัน
ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ ใหใช
ไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใชสถานทีด่ งั กลาวเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพตอ
ไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผขู อรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนัน้ ตอไปไดตามใบอนุญาตเดิม
เวนแตผูมีอานาจอนุ
ํ
ญาตตามมาตรา 39 เบญจ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีคาสั
ํ ง่ ไมอนุญาตใหใชสถานทีน่ น้ั เพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 35 บรรดาคําขออนุญาตทีไ่ ดยน่ื ไวกอ นวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใ้ี ชบงั คับ และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี ในกรณีที่คาขออนุ
ํ
ญาตดังกลาวมีขอ ความแตกตางไป
จากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใช
ไดตอ ไปจนกวาจะสิน้ อายุใบอนุญาตนัน้
มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ หรือคําสัง่ ทีไ่ ดออกตามพระราชบัญญัตคิ วบ
คุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับ
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีกฎ
กระทรวง ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ หรือคําสัง่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่ม
เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ใ้ี นเรือ่ งนัน้ ๆ ใชบังคับ
มาตรา 38 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ เนือ่ งจากปจจุบนั การพัฒนาประเทศได
มีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมาก
ขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุม
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้
กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะ
สมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึง่ สมควรที่จะนําหลักการ
เกี่ ย วกั บ การอนุ ญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคลใน
ลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่
อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปน
ตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 42 ก. หนา 1 ถึงหนา 14 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2543

