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บทที่ 6
การอุทธรณ
6.1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 และมาตรา 51 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไว โดยกําหนดเปนคณะบุคคลผูมีอํานาจตรวจสอบวินิจฉัยคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
ราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือ สมาชิกสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาว สงเอกสาร
หรือหลักฐาน อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใดๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะ เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ อาทิตยตกก็ได
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได
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6.2 การอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่นดังนี้
มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับ
คําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ
เจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหง การอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมี
ลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํา มาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
6.2.1 ขั้นตอนการอุทธรณ
(1) ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแกผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา
39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอุทธรณใหทําเปนหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ โดยนําไปยื่นตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นผูออกคําสั่ง ซึ่งจะตองยื่นภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง คือวันที่รับหนังสือแจงคําสั่ง
(2) เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จะต อ งจั ด ส ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ แ ละเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมดใหครบถวน เชน คําสั่งตางๆ รายงานของนายชาง นายตรวจเกี่ยวกับการตรวจ
พบการกระทําฝาฝนกฎหมาย แบบแปลน คําขอตางๆ เปนตน ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
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(3) เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จั ด ส ง อุ ท ธรณ แ ละเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้งหมดมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลวคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณจะพิจารณาอุทธรณ
และมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตกฎหมายไมมีบัญญัติไว
สําหรับกรณีถาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันแลวจะ
ทําใหมีผลกับคําวินิจฉัยอยางใด ซึ่งไดเคยมีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไววา เมื่อพน
กําหนดเวลาหกสิบวันแลว ผูอุทธรณสามารถฟองคดีตอศาลไดโดยไมตองรอผลคําวินิจฉัยกอน
(4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะรับพิจารณาอุทธรณไดจะตองเปนหนังสือ
อุทธรณของผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง และตองภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง หากเปนการ
อุทธรณโดยผูที่ไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง หรือเปนการอุทธรณเกินกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวัน
ทราบคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะไมสามารถรับพิจารณาอุทธรณได
(5) ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใด
แกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
(6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัย โดยแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานทองถิ่น หรือศาลไดมีคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
6.2.2 การปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่นกรณีมีการอุทธรณ
(1) ตองรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการอุทธรณใหครบถวน
แลวจัดสงพรอมหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกรณีอยูในเขต
เทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น เจาพนักงานทองถิ่นไมตอง
พิจารณาวาหนังสืออุทธรณถูกตองหรือไมหรืออุทธรณภายในกําหนดเวลาหรือไม คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะเปนผูพิจารณาเอง
(2) ในระหวางการอุทธรณตองไมกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
(3) รวมชี้แจงใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(4) ปฏิบัติตามผลคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาศาลแลวแตกรณี
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ผูมีสิทธิอุทธรณไดแกผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่ง

เจาพนักงานทองถิ่น

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

อุทธรณโดยผูท ี่ไมมีสิทธิ
อุทธรณเกินกําหนดเวลา
แจงผูอุทธรณและ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมรับ
พิจารณา

ยื่นหนังสืออุทธรณภายใน
30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานให
ครบถวนแลวจัดสงพรอม
หนังสืออุทธรณภายใน 10 วัน

พิจารณาความ
ถูกตองของเอกสาร
ถูกตอง

เพิกถอนคําสั่ง

ไมถูกตอง

พิจารณา
วินิจฉัยคําสั่ง

แจงผล
ใหอุทธรณ
และ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

ถูกตอง
แจงผล

ยกอุทธรณ

รูปที่ 6-1 แสดงขั้นตอนการอุทธรณ
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ภายใน 60 วัน

