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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่3 (พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 42 วรรคหา แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอ
ไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "วัสดุกอสรางและส่ิงของ" หมายความวา วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอน รวมท้ังส่ิงของ 
ที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน 
  ขอ 2  การยึดและเก็บรักษาไว หรือขายซ่ึงวัสดุกอสรางและส่ิงของ และถือเงิน 
ไวแทนตัวทรัพยสิน เจาพนักงานทองถิ่นจะกระทําได เม่ือ 
  (1) ศาลไดมีคําสั่งบังคับใหมีการรื้อถอนโดยใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีหนา
ท่ี 
ในการรื้อถอน 
  (2) เจาพนักงานทองถิ่นไดปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณที่จะรื้อ
ถอน 
แลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  (3) เจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการรื้อถอนเมื่อครบกําหนดเวลาตามประกาศ
ใน  
(2) แลว 
  ขอ 3  การยึดวัสดุกอสรางและส่ิงของ ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
  (1) ทําประกาศการยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของ แลวปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ี 
ท่ียึด 
  (2) ทําบัญชีวัสดุกอสรางและส่ิงของ แลวทําบันทึกการยึดไว 
  (3) แจงการยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  
ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานทราบ แลวแตกรณี 
  ใหนํามาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใชบังคับแก 
การแจงยึดโดยอนุโลม 
  การยึดวัสดุกอสรางและส่ิงของครอบไปถึงดอกผลแหงวัสดุกอสรางและส่ิงของ 
นั้นดวย 
  ขอ 4  ใหเจาพนักงานทองถ่ินแสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาวัสดุกอสรางและส่ิงของ
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นั้น 
ไดมีการยึดแลว โดยผูกแผนเลขหมายแลวประทับตราคร่ังหรือปดแผนเลขหมายไวท่ีวัสดุกอสราง
และ 
ส่ิงของท่ียึด หรือทําเคร่ืองหมายตามท่ีเห็นสมควรใหตรงตามบัญชีวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึด  
ถาสามารถเก็บรวมเขาหีบหรือตูได ใหรวมไวแลวปดหีบหรือตูประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง 
  ขอ 5  บัญชีวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดใหแสดงรายละเอียด เชน ชื่อ ประเภท  
ตัวแบบ ลักษณะ จํานวน ขนาด น้ําหนัก สภาพ และราคาประมาณของวัสดุกอสรางและสิ่งของนั้น  
เปนตน 
  ถาวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดเปนของหลายส่ิงและมีราคาเล็กนอย จะมัด 
หรือกองรวมกันแลวลงบัญชีเปนรายการเดียวกันก็ได 
  ถาวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดเปนชุดหรือสํารับ จะลงบัญชีรวมเปนชุด เปน
สํารบั  
หรือไมรวมก็ได 
  ขอ 6  ใหเจาพนักงานทองถ่ินเก็บรักษาวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดไว ณ สถาน
ท่ี 
ท่ียึด หรือจะนําไปเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีใดก็ไดตามท่ีเห็นสมควร หากมีความจําเปนจะจางคนดู
แล 
รักษาหรือเชาสถานที่ที่เก็บรักษาก็ได 
  ขอ 7  ใหเจาพนักงานทองถ่ินจดแจงไวในบัญชีวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดวา 
ไดเก็บรักษาวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดน้ันไวอยางไร รวมทั้งคาใชจายในการยึดและเก็บรักษา
ดวย 
  ขอ 8  ใหเจาของทรัพยสินมารับวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดคืนภายในสามสิบ
วัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงการยึดตามขอ 3 (3) หากเจาของทรัพยสินมิไดมาขอรับคืนภายในกําหนด
เวลา 
ดังกลาว เจาพนักงานทองถิ่นจะนําวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได 
  ในกรณีท่ีบุคคลหลายคนตางคนตางอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือเงินท่ีไดจาก 
การขาย ใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังใหผูอางเปนเจาของทรัพยสินทุกคนไปตกลงกันเองหรือนําคดี
ไปสู 
ศาล หากไมมีการตกลงกันหรือนําคดีไปสูศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคํา
ส่ัง  
เจาพนักงานทองถิ่นจะนําวัสดุกอสรางหรือสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได 
  ถาวัสดุกอสรางและส่ิงของเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอ 
ความเสียหาย หรือคาใชจายในการดูแลรักษาจะเกินสวนกับคาวัสดุกอสรางและสิ่งของ เจา
พนักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทองถิ่นจะนําวัสดุกอสรางและสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดหรือจะขายโดยวิธีอื่นกอนวันที่เจาของ
หรอื 
ผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบการแจงการยึดตามขอ 3 (3) ก็ได 
  ขอ 9  ถาเจาของทรัพยสินมารับวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดคืนใหเจาของ 
ทรัพยสินชําระเงินคาใชจายในการยึด คาเชาสถานที่เก็บ คาจางดูแลรักษาและคาใชจายอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพยสินใหแกเจาพนักงานทองถิ่นกอนที่จะรับวัสดุกอสรางและ 
ส่ิงของท่ียึดน้ันคืนไป 
  ถาเจาของทรัพยสินไมชําระเงินหรือชําระเงินไมครบตามวรรคหนึ่งเจาพนักงาน 
ทองถ่ินจะนําวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึดน้ันออกขายทอดตลาดก็ได และใหนําขอ 19 วรรคหนึ่ง  
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ 10  การขายทอดตลาดวัสดุกอสรางและส่ิงของท่ียึด ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ทําประกาศโดยแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเทาที่จะระบุได เชน ชื่อเจา
ของ 
ทรัพยสิน วัน เวลาและสถานที่ที่จะขายทอดตลาด ชื่อ ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ จํานวน ขนาด  
น้ําหนัก และสภาพของทรัพยสินน้ัน เปนตน 
  ขอ 11  ใหเจาพนักงานทองถิ่นปดประกาศการขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย  
ณ สถานที่ที่มีการรื้อถอน สถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาด และที่ทําการของเจาพนักงานทองถิ่นนั้นกอน 
วันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  ในกรณีที่ทราบตัวเจาของทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานทองถิ่นสง 
ประกาศการขายทอดตลาดไปใหเจาของทรัพยสินทราบกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  ใหนํามาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใชบังคับแก 
การสงประกาศการขายทอดตลาดโดยอนุโลม 
  ในกรณีท่ีเห็นสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศการขายทอดตลาดทาง 
หนังสือพิมพหรือวิทยุกระจายเสียงกอนวันขายทอดตลาดก็ได 
  ในกรณีที่เจาของทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดรองขอทรัพยสินคืนกอนหรือ 
ในระหวางการขายทอดตลาด ใหงดการขายทรัพยสินน้ัน 
  ขอ 12  ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตาม 
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นสงประกาศการขายทอดตลาดไปยังกรมศิลปากรกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  ขอ 13  ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเหล็กเก็บ 
ทรัพยสิน และปรากฏวายังเปดไมได ใหจัดการเปดกอนจึงจะขายทอดตลาดได 
  ขอ 14  ในการขายทอดตลาด เจาพนักงานทองถิ่นจะตั้งเจาพนักงานคนใด 
ใหทําหนาที่เปนเจาพนักงานผูขายก็ได 
  กอนเริ่มขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานผูขายอานประกาศการขายทอดตลาด  
ณ สถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาดโดยเปดเผย และใหปฏิบัติดังน้ี 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (1) ใหแสดงการตกลงขายดวยวิธีเคาะไม 
  (2) ใหรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หนึ่ง 3 หน ถาไมมีผูสูราคาสูงข้ึน  
ใหรองขานเปนคร้ังท่ีสองอีก 3 หน เม่ือไมมีผูสูราคาสูงกวาน้ันและไดราคาพอสมควรใหลงคําสาม 
พรอมกับเคาะไม แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงขึ้นไปอีกใหรองขานราคาตั้งตนใหมตามลําดับ 
ดังกลาวแลว 
  (3) ถาผูราคาถอนคําสูราคาของตนกอนเคาะไม ใหต้ังตนรองขานใหม 
  (4) เม่ือเห็นวาราคาท่ีมีผูสูราคาสูงสุดน้ันยังไมเพียงพอ เจาพนักงานผูขายอาจ 
ถอนทรัพยสินจากการทอดตลาดได 
  (5) เม่ือเคาะไมตกลงขายแลว ผูซ้ือตองชําระเงินทันที เวนแตทรัพยสินมีราคา 
ตั้งแตหาพันบาทขึ้นไป เจาพนักงานผูขายอาจผอนผันใหผูซื้อวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละยี่สิบ
หา 
ของราคาซื้อและทําสัญญาใชเงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกินสิบหาวันก็ได เมื่อไดชําระเงิน
ครบถวน 
แลวจึงใหโอนมอบทรัพยสินนั้นแกผูซื้อไป 
  ขอ 15  ใหเจาพนักงานผูขายทําบันทึกเหตุการณอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาด
ไว  
ถาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดมีราคาตั้งแตหาพันบาทขึ้นไปใหแสดงจํานวนบุคคลซึ่งมาฟงการ 
ขายทอดตลาด ผูสูราคา ตลอดจนจํานวนเงินที่สูราคากันเปนลําดับไวดวย 
  ขอ 16  เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณแลว ถาผูซื้อไมชําระเงิน ไมวางเงินมัดจํา  
หรือไมใชเงินที่คางชําระตามสัญญา ใหเจาพนักงานทองถิ่นเอาทรัพยสินนั้นออกขายทอดตลาดซ้ํา
อีก  
และแจงใหผูซื้อทราบกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีจะขายทอดตลาดดวย เม่ือขายทอดตลาดคร้ัง
หลัง 
ไดเงินเทาใดใหหักคาใชจายในการขายทอดตลาดออกกอน และถายังไมคุมราคาขายทอดตลาด 
ครั้งกอน ใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดการเรียกรองใหผูซื้อเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาดนั้น 
  ขอ 17  การขายโดยวิธีอื่นตามขอ 8 วรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่นขายตาม 
วิธีที่เห็นสมควรและทําบันทึกเกี่ยวกับการขายนั้นไว 
  ขอ 18  ถาทรัพยสินที่จะขายมีดอกผลเกิดในระหวางการยึด ใหเจาพนักงาน 
ทองถ่ินขายดอกผลน้ันไดดวย 
  ขอ 19  เมื่อไดเงินจากการขายแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหักคาใชจายในการยึด  
คาเชา สถานที่เก็บ คาจางดูแลรักษา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพยสิน 
ออกกอน เหลือเทาใดจึงคืนใหแกเจาของทรัพยสิน 
  ในกรณีที่เจาของทรัพยสินไมมารับคืน ใหถือเงินไวแทนตัวทรัพยสินและนําฝาก 
คลังในลักษณะเงินนอกงบประมาณ โดยใหนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเก็บรักษาเงิน
และ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การนําเงินสงคลังของสวนราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่เจาของทรัพยสินมิไดเรียกรองเอาเงินนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีการ 
ประกาศกําหนดรื้อถอน ใหเจาพนักงานทองถ่ินนําสงคลังตามระเบียบดังกลาวโดยมิชักชา 
 
    ใหไว ณ วันที ่5 เมษายน พ.ศ. 2526 
                 พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปน 
ผูดําเนินการรื้อถอนอาคาร วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการ 
รื้อถอนนั้น มาตรา 42 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติให 
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว หรือขายและถือเงินไวแทนตัวทรัพยสินตามหลัก
เกณฑ  
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2526/66/1พ - 27/04/2526] 
 
 


