(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ท1ี่ 16 สิ งหาคม 2557)
ต่ อเติมบางส่ วนในแบบแปลนทีไ่ ด้ รับอนุญาต ... ต้ องขออนุญาตด้ วยหรือ ครับ !
คดีที่นาํ มาเล่าสู่ กนั ฟังในฉบับนี้ เป็ นคดีที่ศาลปกครองได้วินิจฉัย เพื่อคุม้ ครองประโยชน์สาธารณะ
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คดี น้ ี เป็ นเรื่ องของเจ้าของอาคารได้มีการก่อสร้ างอาคารและต่อเติ มบางส่ วนของอาคาร เพื่อให้
พื้ นที่ บริ เวณที่ ได้รั บอนุ ญาตตามแบบแปลนสามารถใช้งานได้อย่างสมบู รณ์ มากขึ้ น โดยส่ วนที่ ต่ อเติ มดังกล่ าวอยู่
นอกเหนือจากแบบแปลนอาคารที่ได้รับอนุญาต
ข้ อเท็จจริ งในคดีนี้มีว่า ผูฟ้ ้ องคดีได้รับอนุ ญาตให้ก่อสร้างอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 6 ชั้น เพื่อใช้เป็ น
ห้างสรรพสิ นค้า โดยมีส่วนที่เป็ นสวนสนุ กบริ เวณพื้นดาดฟ้ าของอาคาร ต่อมา เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบ
พบว่า บริ เวณสวนสนุกในส่ วนที่เป็ นสวนนํ้าได้ก่อสร้างอาคารหอคอย 4 ชั้นและสไลเดอร์ ซึ่ งในแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต
ไม่ได้ระบุไว้แต่อย่างใด จึงมีคาํ สั่งให้ผฟู้ ้ องคดีระงับการก่อสร้างดังกล่าว และให้ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
หรื อแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ า อาคารหอคอยและสไลเดอร์ ได้ ก่อสร้ างควบคู่ไปกับอาคารห้ างสรรพสิ นค้ า ไม่ ได้
ก่ อสร้ างหลังจากที่ ก่อสร้ างอาคารห้ างสรรพสิ นค้ าเสร็ จแล้ ว และอาคารหอคอยและสไลเดอร์ เป็ นส่ วนหนึ่งของสวนนํา้
ที่ ได้ รับอนุญาตตามแบบแปลน จึ งเป็ นส่ วนหนึ่งของอาคารที่ ได้ รับอนุญาตก่ อสร้ าง ไม่ถือว่าเป็ นการก่อสร้างดัดแปลง
อาคารที่จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และผูอ้ าํ นวยการเขตไม่มีอาํ นาจออกคําสั่งและการออกคําสั่งก็ไม่ได้
สอบถามผูฟ้ ้ องคดี
หลังจากผูฟ้ ้ องคดี อุทธรณ์คาํ สั่งและถูกยกอุทธรณ์ จึ งนําคดี มาฟ้ องต่อศาลปกครอง ขอให้ศาลมี
คําพิพากษาหรื อมีคาํ สั่งเพิกถอนคําสั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และให้ยนื่ คําขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
ประเด็ น ปั ญ หาที่น่ า สนใจของคดี นี้คือ อาคารหอคอย 4 ชั้น และสไลเดอร์ บ นพื้ น ดาดฟ้ าของ
ห้างสรรพสิ นค้าเป็ น “อาคาร” และต้องขออนุ ญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 หรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า อาคารหอคอย 4 ชั้นและสไลเดอร์ ได้ ก่อสร้ างขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อ ให้ บุ ค คลเข้ า ใช้ บ ริ ก าร จึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ส ร้ า งขึ้น อย่ า งอื่น ซึ่ ง บุ ค คลอาจเข้ า ใช้ ส อยได้ ถื อ เป็ นอาคารตามมาตรา 4
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 แม้ผู้ฟ้ องคดี จ ะอ้า งว่ า อาคารหอคอย 4 ชั้ นและสไลเดอร์
เป็ นส่ วนประกอบหลักของ WATER PARK AREA (สวนนํ้า) ที่ระบุไว้ในแบบแปลนการก่อสร้าง แต่การระบุดงั กล่าว
เป็ นเพียงการระบุวา่ พื้นที่ตามแบบแปลนใช้ทาํ กิจกรรมใด ซึ่ งหากในการทํากิจกรรมนั้นจําเป็ นต้ องสร้ างสิ่ งใดขึน้ มา
เพื่ อให้ บุ ค คลเข้ าใช้ ส อยอั นมี ลักษณะเป็ นอาคาร ก็ต้อ งขออนุญาตตามพระราชบั ญ ญัติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การก่อสร้างอาคารหอคอย 4 ชั้นและสไลเดอร์ บนดาดฟ้ าอาคาร 6 ชั้น จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย
และความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร
เมือ่ ในแบบแปลนอาคาร 6 ชั้น ไม่ ได้ ระบุว่ามีอาคารหอคอย 4 ชั้นและสไลเดอร์ จึงเป็ นการดัดแปลง
อาคาร ตามมาตรา 4 แห่ งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และยังเป็ นการเพิ่ มนํา้ หนักให้ แก่ โครงสร้ างของ
อาคารเดิมเกินร้ อยละสิ บและมีขนาดเกินห้ าตารางเมตร จึงถือว่ าเป็ นการดัดแปลงอาคารที่ต้องได้ รับอนุญาต เมื่อผู้ฟ้องคดี
ไม่ ได้ รับอนุญาตหรือแจ้ งการก่ อสร้ างต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น จึงเป็ นการกระทําที่ฝ่าฝื นมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และไม่วา่ ผูฟ้ ้ องคดีจะก่อสร้างอาคารหอคอย 4 ชั้น พร้อมกับหรื อภายหลังการก่อสร้างอาคาร
6 ชั้น ก็มิได้มีผลให้การก่อสร้างอาคารและหอคอย 4 ชั้น ที่ไม่มีระบุไว้ในใบอนุญาต หรื อในแผนผังบริ เวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณกลายเป็ นอาคารที่รับอนุญาต
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นอกจากนี้ ผูอ้ าํ นวยการเขตเป็ นผูท้ ี่ ได้รั บมอบอํานาจจากผูว้ ่าราชการกรุ งเทพมหานคร ในฐานะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอาํ นาจออกคําสั่ง ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
การออกคําสั่งดังกล่าวเป็ นกรณี ที่ มี ความจําเป็ นเร่ งด่ วน เพราะหากปล่ อยให้เนิ่ นช้าไปอาจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย
อย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนผูม้ าใช้บริ การ จึ งเข้าข้อยกเว้นมาตรา 30 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ดังนั้น การที่ผถู ้ กู ฟ้ องคดีมีคาํ สัง่ ให้ผฟู ้ ้ องคดีระงับการดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้ หรื อเข้าไปในส่ วนใด ๆ
ของอาคารที่ดดั แปลงโดยไม่ได้รับอนุ ญาตและให้ยื่นขอรับใบอนุ ญาตดัดแปลงอาคาร จึ งเป็ นการกระทําที่ชอบด้วย
กฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 881/2556)
คดีน้ ี ถือเป็ นอุทาหรณ์ที่ดี สําหรับเจ้าของอาคารที่ได้รับอนุ ญาตก่อสร้างอาคารว่าจะต้องก่อสร้ าง
ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ ได้รับอนุ ญาตเท่านั้น ซึ่ งหากต้องการจะต่อเติ ม ดัดแปลงอาคาร
ไม่วา่ จะพร้อมกับการก่อสร้างอาคารหรื อภายหลังก่อสร้างอาคารเสร็ จ เจ้าของอาคารจะต้องยื่นคําขออนุญาตหรื อแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก่อนทําการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ... ครับ !
นายปกครอง

