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คดีนี้ “นำงเจสซี่” ได้ท ำประตูรั้วกั้นระหว่ำงทำงเดินกับถนน 
ต่อมำนำยกเทศมนตรี มีค ำสั่งระงับกำรก่อสร้ำงฯ และห้ำมใช้ประตูรั้ว 
นำงเจสซี่จึงได้อุทธรณ์ค ำสั่งแต่ไม่ได้รับกำรวินิจฉัยอุทธรณ์ภำยใน
เวลำที่กฎหมำยก ำหนด

นำงเจสซี่ จึงมำฟ้องต่อศำลปกครอง ขอให้เพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำว 
และให้ผู้ถูกฟ้องคดี (นำยกเทศมนตรี กับ เทศบำล) ช ำระค่ำเสียหำย
ทำงจิตใจแก่ตนเองเป็นเงิน 3,000,000 บำท เนื่องจำกน ำค ำสั่งห้ำมใช้
ประตูรั้วเหล็กไปปิดที่ประตูรั้วเหล็กที่พิพำท ท ำให้ถูกดูหมิ่นเกลียดชัง
จำกเพื่อนบ้ำนและกระทบจิตใจ

ระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลปกครองชั้นต้น ผู้ถูกฟ้องคดี ได้
เพิกถอนค ำสั่งดังกล่ำว และศำลปกครองชั้นต้นมีค ำพิพำกษำยกฟ้อง 

แต่นำงเจสซี่ยื่นอุทธรณ์ต่อศำลปกครองสูงสุดในเรื่องค่ำเสียหำย
ทำงจิตใจ

ค ำพิพำกษำ
ศำลปกครองสูงสุด
ที่ อ.379/2560

2
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กำรกระท ำของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นกำรด ำเนินกำรประกำศค ำสั่งตำมวิธีกำรที่
พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 บัญญัติไว้ 

และข้อควำมในค ำสั่งทั้งสองฉบับ ล้วนเป็นข้อควำมตำมแบบ ค. 3 และแบบ 
ค. 4 ท้ำยกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.ควบคุม
อำคำรฯ ส่วนข้อควำมด้ำนหลังค ำสั่งทั้งสองฉบับก็เป็นข้อควำมแจ้งเตือนให้
ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตำมกฎหมำย พร้อมทั้งระบุถึงผลของกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมอันเป็น
บทก ำหนดโทษ โดยไม่มีข้อควำมใดที่เป็นกำรใส่ควำมผู้ฟ้องคดี อันจะท ำให้
ผูฟ้้องคดีเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชังแต่อย่ำงใด 

กำรกระท ำและข้อควำมในค ำสั่งดังกล่ำว จึงไม่มีลักษณะ
เป็นกำรข่มขู่ผู้ฟ้องคดี หรือมีลักษณะเป็นกำรท ำร้ำยจิตใจ
ผู้ฟ้องคดี อันท ำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับควำมเสียหำย

จึงไม่เป็นกำรละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี                     

ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ... 

พิพำกษำยกฟ้อง
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คําสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คผ.83/2560

คดีนี้ “นำยเซ้ง” ถูกเจ้ำพนักงำนต ำรวจจับผิดตัว จึงมี
หนังสือแจ้งขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ) ชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนในควำมเสียหำย ซึ่งกองบังคับกำรต ำรวจนครบำล
แจ้งผลกำรสอบข้อเท็จจริงควำมรับผิดทำงละเมิดว่ำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้
ปฏิบัติหน้ำที่โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว กำรกระท ำละเมิดมิได้เกิดจำก
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่เกิดจำกผู้เสียหำย ยืนยันต่อพนักงำนสอบสวนว่ำ
นำยเซ้งเป็นผู้กระท ำผิด

นำยเซ้งเห็นว่ำ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจำรณำค ำขอโดยไม่เป็นธรรม 
จึงน ำคดีมำฟ้องต่อศำลปกครอง ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่  1  ชดใช้
ค่ำสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี  

ส ำนักงำนศำลปกครอง 02-141-1111 Call Center 1355www.admincourt.go.th
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ศำลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่ำ... 

แม้กำรกระท ำของเจ้ำหน้ำที่อำจเป็นกำรละเมิดผู้ฟ้องคดี 
หำกกระท ำโดยควำมประมำทเลินเล่อและผู้ฟ้องคดีได้รับควำม
เสียหำยจำกกำรกระท ำนั้น แต่ก็เป็นกำรละเมิดอันเกิดขึ้นจำกขั้นตอน
กำรใช้อ ำนำจจับกุมของพนักงำนสอบสวน อันเป็นกำรปฏิบัติหน้ำที่
ในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำมิใช่เป็นกำรใช้อ ำนำจทำงปกครอง
หรือกำรด ำเนินกิจกำรทำงปกครอง 

คดีนี้จึงไม่อยู่ในอ ำนำจพิจำรณำพิพำกษำของศำลปกครอง
ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (3) แห่ง พ.ร.บ. จัดตั้งศำลปกครองฯ  

ดังนั้น กำรที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ปฏิเสธกำรจ่ำยค่ำสินไหมทดแทน
ให้แกผู่้ฟ้องคดี หำกผู้ฟ้องคดีไม่พอใจผลกำรวินิจฉัยดังกล่ำว 

ก็ชอบที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศำลยุติธรรม   

ศำลปกครองไม่อำจรับค ำฟ้อง
คดีนี้ไว้พิจำรณำได้ 6
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