
 
กฎกระทรวง 

ฉบับที่ 3  (พ.ศ.2526) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
-------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3)  และมาตรา 42 วรรคหา แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    
พ.ศ.  2522    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1   ในกฎกระทรวงนี้ 
   "วัสดุกอสรางและสิ่งของ"  หมายความวา วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอน รวมทั้งสิ่งของที่ขน  
ออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน 
 ขอ 2    การยึดและเก็บรักษาไว หรือขายซึ่งวัสดุกอสรางและสิ่งของ และถือเงินไวแทนตัวทรัพยสิน   
เจาพนักงานทองถ่ินจะกระทําได เมื่อ 
  (1)  ศาลไดมีคําสั่งบังคับใหมีการรื้อถอนโดยใหเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูมีหนาที่ในการ  
ร้ือถอน 
  (2)  เจาพนักงานทองถ่ินไดปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณที่จะรื้อถอนแลว  
เปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  (3)  เจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการรื้อถอนเมื่อครบกําหนดเวลาตามประกาศใน (2) แลว  
 ขอ 3   การยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
  (1)  ทําประกาศการยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของ  แลวปดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่ยึด 
  (2)  ทําบัญชีวัสดุกอสรางและสิ่งของ  แลวทําบันทึกการยึดไว 
  (3)  แจงการยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ผูดําเนินการ    
หรือผูควบคุมงานทราบ  แลวแตกรณี 
  ใหนํามาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใชบังคับแกการแจงการ  
ยึดโดยอนุโลม 
  การยึดวัสดุกอสรางและสิ่งของครอบไปถึงดอกผลแหงวัสดุกอสรางและสิ่งของนั้นดวย 
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 ขอ 4   ใหเจาพนักงานทองถ่ินแสดงใหเห็นโดยชัดแจงวาวัสดุกอสรางและสิ่งของนั้น ไดมีการยึด  
แลว โดยผูกแผนเลขหมายแลวประทับตราครั่งหรือปดแผนเลขหมายไวที่วัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึด หรือ  
ทําเครื่องหมายตามที่เห็นสมควรใหตรงตามบัญชีวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึด ถาสามารถเก็บรวมเขาหีบ  
หรือตูได ใหรวมไวแลวปดหีบหรือตูประทับตราครั่งอีกชั้นหนึ่ง 
 ขอ 5   บัญชีวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดใหแสดงรายละเอียด เชน ช่ือ ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ   
จํานวน ขนาด น้ําหนัก สภาพ และราคาประมาณของวัสดุกอสรางและสิ่งของนั้น เปนตน 
 ถาวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดเปนของหลายสิ่งและมีราคาเล็กนอย จะมัดหรือกองรวมกัน แลวลง  
บัญชีเปนรายการเดียวกันก็ได 
 ถาวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดเปนชุดหรือสํารับ จะลงบัญชีรวมเปนชุด เปนสํารับหรือไมรวมก็ได 
 ขอ 6   ใหเจาพนักงานทองถ่ินเก็บรักษาวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดไว ณ สถานที่ที่ยึดหรือจะนํา  
ไปเก็บรักษาไว ณ สถานที่ใดก็ไดตามที่เห็นสมควร หากมีความจําเปนจะจางคนดูแลรักษาหรือเชาสถานที่  
ที่เก็บรักษาก็ได 
 ขอ 7   ใหเจาพนักงานทองถ่ินจดแจงไวในบัญชีวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดวาไดเก็บรักษาวัสดุ  
กอสรางและสิ่งของที่ยึดนั้นไวอยางไร รวมทั้งคาใชจายในการยึดและเก็บรักษาดวย 
 ขอ 8   ใหเจาของทรัพยสินมารับวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได  
รับแจงการยึดตามขอ 3(3) หากเจาของทรัพยสินมิไดมาขอรับคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาว เจาพนักงาน  
ทองถ่ินจะนําวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได 
 ในกรณีที่บุคคลหลายคนตางคนตางอางวาเปนเจาของทรัพยสินหรือเงินที่ไดจากการขาย ให  
เจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหผูอางเปนเจาของทรัพยสินทุกคนไปตกลงกันเองหรือนําคดีไปสูศาล หากไมมีการ  
ตกลงกันหรือนําคดีไปสูศาลภายในหกสิบวันนับแตวันที่เจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังเจาพนักงานทองถ่ินจะ  
นําวัสดุกอสรางหรือส่ิงของที่ยึดน้ันออกขายทอดตลาดก็ได 
 ถาวัสดุกอสรางและสิ่งของเปนของเสียงาย หรือถาหนวงชาไวจะเปนการเสี่ยงตอความเสียหายหรือ  
คาใชจายในการดูแลรักษาจะเกินสวนกับคาวัสดุกอสรางและสิ่งของ เจาพนักงานทองถ่ินจะนําวัสดุกอสราง  
และสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดหรือจะขายโดยวิธีอ่ืนกอนวันที่เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนิน  
การ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบการแจงการยึดตามขอ 3(3) ก็ได 
 ขอ 9   ถาเจาของทรัพยสินมารับวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดคืน ใหเจาของทรัพยสินชําระเงินคาใช  
จายในการยึด คาเชาสถานที่ที่เก็บ คาจางดูแลรักษาและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพย  
สินใหแกเจาพนักงานทองถ่ินกอนที่จะรับวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึดนั้นคืนไป 
 ถาเจาของทรัพยสินไมชําระเงินหรือชําระเงินไมครบตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถ่ินจะนําวัสดุ  
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กอสรางและสิ่งของที่ยึดนั้นออกขายทอดตลาดก็ได และใหนําขอ 19 วรรคหนึ่งมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ 10   การขายทอดตลาดวัสดุกอสรางและสิ่งของที่ยึด ใหเจาพนักงานทองถ่ินทําประกาศ โดย  
แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเทาที่จะระบุได เชน ช่ือเจาของทรัพยสิน วัน เวลา   
และสถานที่ที่จะขายทอดตลาด ช่ือ ประเภท ตัวแบบ ลักษณะ จํานวน ขนาด น้ําหนัก และสภาพของ  
ทรัพยสินนั้น เปนตน 
 ขอ 11 ใหเจาพนักงานทองถ่ินปดประกาศการขายทอดตลาดไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่มีการ  
ร้ือถอน สถานที่ที่จะขายทอดตลาด และท่ีทําการของเจาพนักงานทองถ่ินนั้นกอนวันขายทอดตลาดไมนอย  
กวาเจ็ดวัน 
 ในกรณีที่ทราบตัวเจาของทรัพยสินที่จะขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานทองถ่ินสงประกาศการ  
ขายทอดตลาดไปใหเจาของทรัพยสินทราบกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 ใหนํามาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใชบังคับแกการสงประกาศการ  
ขายทอดตลาดโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่เห็นสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศการขายทอดตลาดทางหนังสือพิมพ หรือวิทยุ  
กระจายเสียงกอนวันขาดทอดตลาดก็ได 
 ในกรณีที่เจาของทรัพยสินท่ีจะขายทอดตลาดรองขอทรัพยสินคืนกอนหรือในระหวางการขายทอด  
ตลาด ใหงดการขายทรัพยสินนั้น 
 ขอ 12     ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามกฎหมายวาดวย  
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหเจาพนักงานทองถ่ินสงประกาศการ  
ขายทอดตลาดไปยังกรมศิลปากรกอนวันขายทอดตลาดไมนอยกวาเจ็ดวัน 
 ขอ 13   ถาทรัพยสินที่จะขายทอดตลาดเปนตูนิรภัย หีบ หรือกําปนเหล็กเก็บทรัพยสินและปรากฏวา  
ยังเปดไมได ใหจัดการเปดกอนจึงจะขายทอดตลาดได 
 ขอ 14   ในการขาดทอดตลาด เจาพนักงานทองถ่ินจะตั้งเจาพนักงานคนใดใหทําหนาท่ีเปนเจา  
พนักงานผูขายก็ได 
 กอนเริ่มขายทอดตลาด ใหเจาพนักงานผูขายอานประกาศการขายทอดตลาด ณ สถานที่ที่จะขาย  
ทอดตลาดโดยเปดเผย และใหปฏิบัติดังน้ี 
  (1)  ใหแสดงการตกลงขายดวยวิธีเคาะไม 
  (2)  ใหรองขานจํานวนเงินที่มีผูสูราคาครั้งที่หนึ่ง 3 หน ถาไมมีผูสูราคาสูงขึ้น ใหรองขาน  
เปนครั้งที่สองอีก 3 หน เมื่อไมมีผูสูราคาสูงกวาน้ันและไดราคาพอสมควรใหลงคําสามพรอมกับเคาะไม   
แตถากอนเคาะไมมีผูสูราคาสูงขึ้นไปอีกใหรองขานราคาตั้งตนใหมตามลําดับดังกลาวแลว 
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  (3)  ถาผูสูราคาถอนคําสูราคาของตนกอนเคาะไม ใหต้ังตนรองขานใหม 
  (4)  เมื่อเห็นวาราคาที่มีผูสูราคาสูงสุดนั้นยังไมเพียงพอ เจาพนักงานผูขายอาจถอน  
ทรัพยสินจากการขายทอดตลาดได 
  (5)  เมื่อเคาะไมตกลงขายแลว ผูซ้ือตองชําระเงินทันที เวนแตทรัพยสินมีราคาตั้งแตหาพัน  
บาทขึ้นไป เจาพนักงานผูขายอาจผอนผันใหผูซ้ือวางเงินมัดจําไมนอยกวารอยละยี่สิบหาของราคาซื้อ และทํา  
สัญญาใชเงินที่คางชําระภายในเวลาไมเกินสิบหาวันก็ได เมื่อไดชําระเงินครบถวนแลวจึงใหโอนมอบ  
ทรัพยสินนั้นแกผูซ้ือไป 
 ขอ 15   ใหเจาพนักงานผูขายทําบันทึกเหตุการณอันเกี่ยวกับการขายทอดตลาดไว 
 ถาทรัพยสินที่ขายทอดตลาดมีราคาตั้งแตหาพันบาทขึ้นไปใหแสดงจํานวนบุคคลซึ่งมาฟงการ  
ขายทอดตลาดผูสูราคา ตลอดจนจํานวนเงินที่สูราคากันเปนลําดับไวดวย 
 ขอ 16   เมื่อการขายทอดตลาดบริบูรณแลว ถาผูซ้ือไมชําระเงิน ไมวางเงินมัดจําหรือไมใชเงินที่คาง  
ชําระตามสัญญา ใหเจาพนักงานทองถ่ินเอาทรัพยนั้นออกขายทอดตลาดซ้ําอีก และแจงใหซ้ือทราบกําหนด  
วัน เวลา และสถานที่ที่จะขายทอดตลาดดวย เมื่อขายทอดตลาดครั้งหลังไดเงินเทาใด ใหหักคาใชจายในการ  
ขายทอดตลาดออกกอน และถายังไมคุมราคาขายทอดตลาดครั้งกอน ใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดการเรียกรอง  
ใหผูซ้ือเดิมชําระเงินสวนที่ยังขาดนั้น 
 ขอ 17   การขายโดยวิธีอ่ืนตามขอ 8 วรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินขายตามวิธีที่เห็นสมควรและ  
ทําบันทึกเกี่ยวกับการขายนั้นไว 
 ขอ 18   ถาทรัพยสินที่จะขายมีดอกผลเกิดในระหวางการยึด ใหเจาพนักงานทอง-ถ่ินขายดอกผลนั้น  
ไดดวย 
 ขอ 19   เมื่อไดเงินจากการขายแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินหักคาใชจายในการยึดคาเชาสถานที่เก็บ   
คาจางดูแลรักษา และคาใชจายอื่น ๆ ที่เก่ียวกับการยึดและเก็บรักษาทรัพยสินออกกอน เหลือเทาใดจึงคืนให  
แกเจาของทรัพยสิน 
 ในกรณีที่เจาของทรัพยสินไมมารับคืน ใหถือเงินไวแทนตัวทรัพยสินและนําฝากคลังในลักษณะเงิน  
นอกงบประมาณ โดยใหนําระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังของสวน  
ราชการมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่เจาของทรัพยสินมิไดเรียกรองเอาเงินนั้นภายในหนึ่งปนับแตวันที่มีการประกาศกําหนด  
การรื้อถอน ใหเจาพนักงานทองถ่ินนําสงคลังตามระเบียบดังกลาวโดยมิชักชา 
 

ใหไว  ณ  วันที่ 5 เมษายน  พ.ศ. 2526 
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พลเอก สิทธิ  จิรโรจน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
(ประกาศใน รจ. 100/66   ลงวันที่  27 เม.ย. 26) 

 
------------------------------------------------------ 
หมายเหต ุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการรื้อถอน  
อาคาร  วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนนั้น   มาตรา 42 วรรคหา   แหง  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว หรือขายและถือเงิน  
ไวแทนตัวทรัพยสินตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


