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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบญัญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๘)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
“(๘)  อาคารที่กระทรวง  ทบวง  กรม  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐที่จัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมาย  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย  
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ทั้งนี้  ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร
หรือความปลอดภัยของผูซ่ึงอยูอาศัยหรือใชอาคาร” 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหา
ความยากจนและขยายโอกาสใหคนยากจน  และคนดอยโอกาส  ซ่ึงนโยบายประการหนึ่งคือการสงเสริมให 
ผูมีรายไดนอยมีท่ีอยูอาศัย  รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น  ดังนั้น  เพ่ือใหกระทรวง  ทบวง  
กรม  ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องคการของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  
สามารถดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัยตนทุนต่ําสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย  โดยไมมีปญหา
อุปสรรคในดานการขออนุญาตกอสราง  หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องท่ีไมเกี่ยวของโดยตรง
กับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร  เชน  ระยะถอยรน  เนื้อท่ีของที่วางภายนอกอาคาร   
หรือระยะหางจากแนวเขตที่ดิน  เปนตน  สมควรยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารบางประการ  โดยออกเปนกฎกระทรวง  เพ่ือใหอาคารที่หนวยงานของรัฐ
ดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนานั้นสอดคลองกับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริง  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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