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เผยแพร่วนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 
 

สรุปสาระส าคัญค าอุทธรณ์คดซ้ีอมทรมานนักศึกษายะลา 
โดย จนัทร์จิรา  จนัทร์แผ้ว1  

 
ข้อมูลคด ี
คดีหมายเลขด าที่ ๑๘๗, ๑๘๘/๒๕๕๒  ระหว่างนายอิสมาแอ เตะ ที่ ๑ นายอามีซี  มานาก ที่ ๒ ผู้ ฟ้องคดี  กองทพับกที่ ๑ 
กระทรวงกลาโหมที่ ๒ ผู้ถกูฟ้องคดี  
ศาลปกครองสงขลามีค าพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๕, ๒๓๖/๒๕๕๔ 2   เมื่อวนัท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองและผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สองอทุธรณ์ 
หมายเหต ุ:  สรุปสาระส าคญัค าอทุธรณ์นี ้ ผู้จดัท าแบง่ออกเป็นสองสว่น  ได้แก่ 
สว่นแรก      สรุปค าอทุธรณ์ของผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง  ฉบบัลงวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
สว่นท่ีสอง    สรุปค าอทุธรณ์ของผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๑  ฉบบัลงวนัท่ี ๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
 
ทัง้นี ้ ศาลปกครองสงูสดุได้รับอทุธรณ์ของคู่กรณีทัง้สองฝ่ายไว้แล้ว  เป็นคดีหมายเลขด าที่ ๕๕-๕๖/๒๕๕๕ ของศาลปกครอง
สงูสดุ  และมีค าสัง่ให้คู่กรณีทัง้สองท าค าแก้อุทธรณ์เสนอต่อศาลภายใน ๓๐ วนั  (ภายในวนัที่ ๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๕) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาคดีของศาลปกครองสงูสดุตอ่ไป 
   

ส่วนแรก :  สรุปค าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดทีัง้สอง (นายอิสมาแอ เตะ ที่ ๑ นายอามีซี  มานาก ที่ ๒) 

 
๑) การรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองสงขลาปราศจากพยานหลักฐานและคลาดเคลื่ อนไปจาก

ข้อเท็จจริงที่ปรากฏในส านวนคดี   
ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองสงขลาฟังว่าเจ้าหน้าที่ทหารของผู้ ถูกฟ้องคดีทัง้สองเข้าตรวจค้นและพบประกาศ

กระทรวงกลาโหมเก่ียวกบัการก าหนดชนิดยทุธภณัฑ์ที่ต้องขออนญุาต  ข้อมลูเก่ียวกับอาวธุที่ต ารวจควรรู้  เอกสารเก่ียวกับ
สถานการณ์การก่อความไมส่งบ  ภาพการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่  รูปภาพของเจ้าหน้าที่ต ารวจภธูรยะลา  ภาพการประกอบ
ระเบิดเคลย์โมร์  และไฟล์การรวบรวมระเบิดตา่งๆ  เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉยัโดยไมช่อบด้วยกฎหมาย  เนื่องจากไม่
ปรากฏว่าพบเอกสารหรือไฟล์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามที่ศาลมีค าพิพากษาแต่อย่างใด  ไม่ปรากฏเอกสาร และไฟล์ข้อมูล

                                                           
1 ทนายความเครือข่ายนกักฎหมายสิทธิมนษุยชน และทนายความส านกังานประดบักบัสหายทนายความ 
2
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คอมพิวเตอร์ดงักลา่วในบนัทกึตรวจค้น/ตรวจยดึของเจ้าหน้าที่ทหาร  และผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สองมิได้น าเอกสารหรือข้อมลูดงักลา่ว
มาแสดงตอ่ศาล  ประกอบกบัในทางไตส่วนของศาลก็ไมพ่บข้อมลูเอกสารและ/หรือไฟล์ข้อมลูในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึด
ตามที่เจ้าหน้าที่อ้าง  จึงเป็นการรับฟังข้อเท็จจริงที่ปราศจากพยานหลกัฐานและคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน
ส านวนคดี  และเป็นข้อเท็จจริงส าคญัที่มีผลให้ค าพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป   เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีทัง้สองไม่มีพยานหลกัฐานมา
แสดงต่อศาลได้ว่ามีการพบข้อมูลเอกสารและ/หรือไฟล์ข้อมูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดที่เป็นเหตุควรสงสยัตามที่
เจ้าหน้าที่ทหารกล่าวอ้าง  เจ้าหน้าที่ทหารย่อมมีอ านาจจับกุมควบคุมตัวเฉพาะบุคคลตามหมายจับเท่านัน้  ไม่มีอ านาจ
ควบคมุตวัผู้ ฟ้องคดีทัง้สองกบัพวกได้ 

 
๒) การควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทัง้สองไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตัง้แต่ต้น  เน่ืองจากมีการท าร้ายร่างกายและ

ซ้อมทรมาน 
ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเห็นพ้องด้วยกบัคา่สนิไหมทดแทนท่ีศาลปกครองสงขลาพิพากษาให้ผู้ ฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้แก่ผู้ ฟ้องคดี

ทัง้สองเป็นเงินคนละ  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  เนื่องจากเป็นการกระทบสิทธิเสรีภาพของบคุคลตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  แต่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองไม่เห็นพ้องด้วยกบัค าพิพากษาของศาลปกครองสงขลาที่วินิจฉยัว่า  เจ้าหน้าที่
ควบคมุตวัได้ตามกฎหมายเพียง ๗ วนั  แตค่วบคมุตวัผู้ ฟ้องคดีทัง้สองรวม ๙ วนั  จึงเป็นการควบคมุตวัที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
เนื่องจากการควบคมุตวัโดยไมช่อบด้วยกฎหมายเกิดขึน้ตัง้แตม่กีารท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานผู้ ฟ้องคดีทัง้สองมาตัง้แตต้่น 
ค่าเสียหายจากการสญูเสียเสรีภาพดงักลา่วข้างต้นเป็นค่าเสียหายส าหรับการควบคมุตวัผู้ ฟ้องคดีทัง้สองมาตัง้แต่วนัที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๕๑ จนกระทั่งถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑  รวม ๙ วัน  มิใช่ค่าเสียหายที่เกิดจากการควบคุมตัวเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนดเพียง ๒ วนั  ดงัที่ศาลปกครองสงขลาได้วินิจฉยั 

 
๓) ค่าเสียหายจากการท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมาน 
  ๓.๑) การท าร้ายร่างกายผู้ ฟ้องคดีทัง้สองในระหว่างการควบคมุตวัโดยเจ้าหน้าที่ทหารของผู้ถกูฟ้องคดีทัง้

สอง  ไมใ่ช่การท าร้ายร่างกายโดยเจตนาธรรมดา  แตเ่ป็นการกระท าเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูตามที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องการ  ซึ่งถือ
เป็นการทรมานตามนิยามของอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบตัิหรือการลงโทษอื่นที่
โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment : CAT) สอดคล้องกบัมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองประกอบวรรคห้าของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  แม้การทรมานจะยงัไมม่ีกฎหมายก าหนดเป็นความผิดไว้โดยตรงและยงัไม่มีการแก้ไข
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นๆ ให้สอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูฯ  เมื่อศาลปกครองสงขลาฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉยัแล้วว่า  ใน
ระหว่างการจับกุมและควบคมุตวัผู้ ฟ้องคดีทัง้สองนัน้  เจ้าหน้าที่ทหารภายใต้บงัคบับญัชาของผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สองได้ท าร้าย
ร่างกายผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง  ทัง้นี ้ โดยมีพฤติการณ์และความมุง่หมายเพื่อให้ได้มาซึง่ข้อมลูที่เจ้าหน้าที่ทหารต้องการ  การกระท า
ของเจ้าหน้าที่จึงเป็นการทรมานตามนิยามของอนสุญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการปฏิบตัิหรือ
การลงโทษอ่ืนท่ีโหดร้ายไร้มนษุยธรรมหรือท่ีย ่ายีศกัดิ์ศรี  แล้ว  และเมื่อรัฐธรรมนญูฯ มาตรา ๓๒ ได้บญัญัติรับหลกัการแห่ง
อนสุญัญาดงักลา่วไว้  ยอ่มมีผลผกูพนัให้ศาลตีความและวินิจฉยัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู  ทั ง้นี ้ ตามความ
แหง่มาตรา ๒๗ ในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐   

  ๓.๒) ศาลรับฟังข้อเท็จจริงเป็นที่ยตุิว่าผู้ ฟ้องคดีที่ ๑ ถกูท าร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ทหารในระหว่างการ
ควบคมุตวั ซึง่เป็นการทรมาน  และผู้ ฟ้องคดีที่ ๑ ระบไุว้โดยชดัแจ้งว่าขอคิดค่าเสียหายจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ดงักลา่ว



๓ 
 

ตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๓๒ ด้วย  แตศ่าลปกครองสงขลาพิจารณาคา่เสยีหายตามที่ผู้ ฟ้องคดีขอเพียงสว่นเดียวคือค่าเสียหาย
ในทางละเมิดตามพระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙  เฉพาะค่ารักษาพยาบาลจ านวน ๕,๐๐๐ 
บาท  ทัง้ๆ ท่ีการละเมิดสทิธิของเจ้าหน้าที่ทหารโดยการท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานเป็นการกระท าที่กระทบตอ่สทิธิเสรีภาพ
ของบคุคล  และก่อให้เกิดความเสยีหายจากการทกุข์ทรมานร่างกายและสขุอนามยั  ซึง่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองได้ขอให้ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้
สองชดใช้คา่เสยีหายแก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเป็นเงินจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท   

 นอกจากนีผู้้ ฟ้องคดีทัง้สองยังได้เสนอรายงานทางการแพทย์ ของ นายอิสมาแอ เตะ ฉบับลงวันที่ ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๕๔  จดัท าโดยแพทย์หญิง ลลิลา ฮาร์ดิ และ นายแพทย์ โจนาธาน เบย์นอน ฉบบัภาษาองักฤษและฉบบัแปล  ต่อ
ศาล  ซึ่งผู้ ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เข้ารับการตรวจร่างกายและผลกระทบต่อสภาพจิตใจจากแพทย์ผู้ เช่ียวชาญตามหลกัเกณฑ์ของพิธี
สารอิสตนับลู  ระหวา่งวนัท่ี ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ซึ่งตรวจโดยแพทย์หญิงลีลา ฮาร์ดดี (Dr. Lilla Hardi) และนายแพทย์โจ
นาธาน เบย์นอน (Dr. Jonathan Beyon) ในนามของสภาเพื่อการฟื้นฟูผู้ถูกทรมานระหว่างประเทศ (International 
Rehabilitation Council for Torture Victims - IRCT) กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก   ซึ่งผลการตรวจร่างกายของผู้ ฟ้อง
คดีที่ ๑ พบวา่เป็นไปโดยสอดคล้องกบัค าฟ้องของผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง  กลา่วคือผู้ ฟ้องคดีที่ ๑ มีอาการซึมเศร้ารุนแรงและอาการ
ผิดปกติจากความเครียดหลงัได้รับการบาดเจ็บ (PTSD) ท าให้เกิดความหวาดระแวง  วิตกกงัวล  และไม่สามารถใช้ชีวิตอย่าง
ปกติสุขได้  อันเป็นความเสียหายจากการทุกข์ทรมานร่างกายและสุขอนามัยตามค าฟ้องของผู้ ฟ้องคดี  ดงัจะเห็นได้จาก
ความเห็นของตุลาการผู้ แถลงคดีที่รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยก าหนดค่าเสียหายในส่วนนีแ้ก่ผู้ ฟ้องคดีเป็นเงินจ านวน  
๒๐๐,๐๐๐ บาท  จึงขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเป็นเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท  เพื่อเยียวยาความเสยีหายที่เกิดแก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองด้วย 

 
๔)  ค่าเสียหายจากการเสียศักดิ์ศรีถูกดูหม่ินและค่าเสียหายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๒ 
  ๔.๑) ศาลปกครองสงขลาวินิจฉยัวา่  การด าเนินการตรวจค้น ยึด ควบคมุตวัผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง นัน้  เป็นการ

ใช้อ านาจตามกฎหมาย  ที่อาจกระทบสทิธิผู้ ฟ้องคดีทัง้สองบ้าง  แต่ไม่เกินกว่าที่จ าเป็นต้องกระท า  และค่าเสียหายไม่ปรากฏ
ชดัวา่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ทหาร  และเป็นคา่เสยีหายที่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองคาดหมายโดยไม่ปรากฏพยานหลกัฐานให้
ฟังได้ จึงพิพากษาวา่ผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สองไมต้่องชดใช้คา่เสยีหายในสว่นนี ้

 ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองอทุธรณ์วา่  การกระท าของเจ้าหน้าที่ทหารชดุที่เข้าตรวจค้นจบักุมและควบคมุตวัตลอดจน
ท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานผู้ ฟ้องคดีทัง้สองมาโดยตลอดนัน้  มีผลกระทบโดยตรงท าให้ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองต้องเสื่อมเสีย
ช่ือเสยีง ถกูดหูมิ่นเกลยีดชงั  และไมม่ีกฎหมายให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานในระหว่างควบคมุตวั  
อนัเป็นการกระท าท่ีดหูมิ่นและกระทบตอ่ศกัดิ์ศรีของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองอย่างยิ่ง   การกระท าดงักลา่วเป็นผลโดยตรงจากการถกู
ควบคมุตวัโดยเจ้าหน้าที่ทหาร  โดยเฉพาะในพืน้ท่ีสถานการณ์ความไม่สงบในคดีนี ้  ทีป่ระชาชนมีความกงัวลและหวาดระแวง
ซึง่กนัและกนัอยูแ่ล้ว  ยิ่งก่อให้เกิดความหวาดระแวงสงสยัในตวัของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองและก่อความเสยีหายแก่ช่ือเสยีงของผู้ ฟ้อง
คดีทัง้สองยิ่งขึน้ไปอีก  ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเรียกคา่เสยีหายในสว่นนีเ้ป็นเงินจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 ๔.๒) ศาลปกครองสงขลาวินิจฉยัวา่  เมื่อการด าเนินการตรวจค้น  ตรวจยดึทรัพย์สนิและควบคมุตวัเป็นการ
ใช้อ านาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  แม้จะกระทบสทิธิของผู้ ฟ้องคดีบ้างแตไ่มเ่กินจ าเป็นและพิพากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ต้อง
ชดใช้คา่เสยีหายในสว่นนีแ้ก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง  



๔ 
 

 ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองอทุธรณ์วา่ การที่ศาลวินิจฉยัวา่เจ้าหน้าที่ทหารใช้อ านาจตามกฎหมายในการควบคมุตวัที่
อาจกระทบสทิธิของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองบ้างแต่ไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็นต้องกระท าและมีเหตอุนัควรที่กฎหมายบญัญัติไว้  เท่ากบั
เป็นการรับรองการท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานในระหว่างการควบคมุตวัโดยเจ้าหน้าที่ว่าเป็นการกระท าที่อาจกระทบสิทธิ
บ้างแตไ่มเ่กินกวา่กรณีจ าเป็นต้องกระท าและมีเหตอุนัควร  ทัง้ที่การท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมาน  ตลอดจนการควบคมุตวั
โดยไมช่อบด้วยกฎหมายล้วนกระท าลงด้วยความจงใจของเจ้าหน้าที่ทหารของผู้ถกูฟ้องคดีโดยตรง  เหตแุห่งความไม่ชอบด้วย
กฎหมายในสว่นนีจ้ึงไม่อาจท าให้เกลื่อนกลืนไปกบัเหตแุห่งการใช้อ านาจในการเข้าตรวจค้นและยึดทรัพย์สินที่ศาลปกครอง
สงขลาวินิจฉยัวา่เป็นการใช้อ านาจตามที่กฎหมายบญัญตัิแตไ่มเ่กินกวา่กรณีจ าเป็นต้องกระท าและมีเหตอุนัควร  ได้   

 นอกจากนี ้ การวินิจฉยัของศาลปกครองสงขลา  ยงัเป็นการวินิจฉยัมาตรา ๓๒ แห่งรัฐธรรมนญูฯเฉพาะใน
บางวรรคบางประเด็นเทา่นัน้  โดยละเลยไมว่ินิจฉยัวรรคหนึง่และวรรคสองประกอบกบัวรรคห้า  ทัง้ที่ไมเ่ข้าข้อยกเว้นตามาตรา 
๓๒ ทีร่ะบวุา่…เว้นแตไ่ด้กระท าโดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญตัิแหง่กฎหมาย…แตอ่ยา่งใด  เนื่องจากไมม่ีกฎหมายให้อ านาจ
เจ้าหน้าที่ทหารท าร้ายร่างกายและซ้อมทรมานบคุคลใดในระหว่างควบคมุตวั  และไม่มีกฎหมายใดให้อ านาจเจ้าหน้าที่ทหาร
ควบคมุตวับคุคลโดยไมม่ีเหตจุ าเป็นหรือเกินกวา่ความจ าเป็น  
  ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองจึงขอศาลปกครองสงูสดุได้พิจารณาและวินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายใน
สว่นนีแ้ก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเป็นจ านวนเงินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
  

๕) ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถกูฟ้องคดทีัง้สองด าเนินการมีประกาศในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  และมีหนังสือถงึ
หน่วยงานราชการเกี่ยวกับกรณีการตรวจค้น  ยดึทรัพย์สินและควบคุมตัวผู้ฟ้องคดีทัง้สอง 
 ศาลปกครองสงขลาวินิจฉยัวา่ เมื่อศาลได้วินิจฉยัแล้วว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ของผู้ถกูฟ้องคดีทัง้สองในการ
ตรวจค้นและควบคมุตวัเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมาย  ซึง่เป็นกรณีที่อาจกระทบสทิธิของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองบ้าง  แต่กรณีก็เป็น
การใช้อ านาจตามที่กฎหมายบญัญตัิไว้  แม้จะเป็นการกระท าที่กระทบตอ่สิทธิบ้างแต่ไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็นต้องกระท าและมี
เหตผุลอนัควรตามที่กฎหมายบญัญตั ิ และการตรวจตราของเจ้าหน้าที่ของรัฐในพืน้ท่ีสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้นัน้ เจ้าหน้าที่
ยอ่มต้องตรวจตราด้วยความระมดัระวงัและละเอียดถ่ีถ้วนกบัทกุคน  หาใช่แตผู่้ ฟ้องคดีทัง้สองแตอ่ยา่งใดไม ่ ข้ออ้างของผู้ ฟ้อง
คดีทัง้สองฟังไมข่ึน้   

ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองอทุธรณ์วา่  การท่ีรายช่ือของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองและผู้ถกูควบคมุตวัอื่นๆ ยงัคงปรากฏเป็นข้อมลูอยู่ตาม
ฐานปฏิบตัิการและด่านตรวจจุดต่างๆ ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ และจุดตรวจชายแดนระหว่างประเทศ  ทัง้ๆ ที่ผู้ ฟ้องคดีถูก
ปลอ่ยตวัและมีหนงัสอืรับรองการปลอ่ยตวัและรับรองพฤติกรรมแล้วก็ตาม  แต่ไม่มีการปรับปรุงข้อมลูดงักลา่วให้เป็นปัจจุบนั 
เมื่อผู้ ฟ้องคดีเดินทางและพบจุดตรวจ เจ้าหน้าที่ทหารจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ ฟ้องคดีอย่างเข้มงวดเสมือนเป็นผู้
ต้องสงสยัวา่กระท าความผิดอยูต่ลอดเวลา และไมใ่ช่การตรวจตราด้วยความระมดัระวงัตามปกติเช่นเดียวกบัประชาชนทัว่ไป 
เนื่องจากประชาชนทัว่ไปไม่ได้มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานปฏิบตัิการหรือจุดตรวจต่างๆ เหมือนผู้ ฟ้องคดีทัง้สอง  จึงเป็นการสร้าง
ภาระและความหวาดกลวัให้ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองทัง้ท่ีถกูปลอ่ยตวัออกมาแล้ว  มีฐานะเป็นผู้บริสทุธ์ิ  แต่กลบัมีรายช่ือปรากฏและ
ถกูเจ้าหน้าที่เพง่เลง็ไมต่า่งไปจากผู้ ต้องสงสยั  ผู้ ต้องหาหรือจ าเลย  จึงขอศาลปกครองสงูสดุพิพากษาตามค าขอท้ายฟ้องของผู้
ฟ้องคดีทัง้สอง 

 



๕ 
 

สรุป  ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองขอศาลปกครองสงูสดุได้โปรดพิจารณาพิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองสงขลาให้ผู้
ถกูฟ้องคดีที่ ๑  รับผิดชดใช้คา่เสยีหายจากการถกูท าร้ายร่างกายและการใช้ชีวิตอย่างปกติสขุเป็นเงินคนละ  ๒๐๐,๐๐๐ บาท  
ค่าเสียหายจากการท่ีท าให้ต้องเสียศกัดิ์ศรี  ถูกดูหมิ่นจากเพื่อนบ้านและเพื่อนนกัศึกษาคิดเป็นเงินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
และคา่เสยีหายตามรัฐธรรมนญูมาตรา ๓๒ วรรคหนึง่และวรรคสองประกอบวรรคห้า  คิดเป็นเงินคนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  รวม
เป็นเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องรับผิดต่อผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเป็นเงินคนละ  ๑,๒๐๐,๐๐๐  บาท  พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ  
๗.๕  ตอ่ปี  นบัแตว่นัฟ้องเป็นต้นไปจนกวา่จะช าระให้แก่ผู้ ฟ้องคดีทัง้สองเสร็จสิน้   กบัทัง้ให้ผู้ถกูฟ้องคดีที่ ๑ จดัการให้ช่ือเสียง
ของผู้ ฟ้องคดีทัง้สองกลบัคืนดีโดยจัดให้มีประกาศหนงัสือพิมพ์ท้องถ่ินอย่างน้อยสองฉบบั  ฉบับละสามวันติดต่อกัน  หรือ
หนงัสอืชีแ้จง   หรือหนงัสอืเวียนถึงหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ถกูฟ้องคดี  โดยเฉพาะหนว่ยงานในสงักดัของผู้ถกูฟ้องคดีในพืน้ที่
สามจงัหวดัชายแดนภาคใต้และสีอ่ าเภอในจงัหวดัสงขลาและมหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
 

ส่วนที่สอง  :  สรุปค าอุทธรณ์ของผู้ถกูฟ้องคดทีี่ ๑  (กองทัพบก) 
   

๑) กองทัพบกไม่ต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึน้จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ทหารในสังกัด เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ มาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง  ยกเว้นความรับผิดไว้ 

การด าเนินการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในคดีนีเ้ป็นการปฏิบตัิตามระเบียบกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายใน
ภาค ๔ ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ ระเบียบกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ว่าด้วยวิธี
ปฏิบตัิงานของพนกังานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ 
(เพิ่มเติม) ลงวนัที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๑ และระเบียบกองอ านวยการรักษาความมัน่คงภายในภาค ๔ ว่าด้วยวิธีปฏิบตัิงานของ
พนกังานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๑ แหง่พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘  (เพิ่มเติมครัง้ที่ 
๒)  ลงวันที่ ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๑  และเป็นการใช้อ านาจตามพระราชบญัญัติกฎอยัการศึก พ .ศ.๒๔๕๗  มาตรา ๑๕ ทวิ  
เพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัที่ ๓๐๓ ลงวนัที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕  ซึ่งความในวรรคสองของพระราชบญัญัติ
ดังกล่าว บัญญัติว่า  “ร้องขอค่าเสียหายหรือค่าปรับจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่ได้ ”  ที่ศาลวินิจฉัยมาตรา ๑๖  แห่ง
พระราชบญัญตัิกฎอยัการศกึฯ  มิได้บญัญตัิครอบคลมุยกเว้นความรับผิดกรณีที่บญัญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ทวิ  ด้วย  นัน้  จึงไม่
ถกูต้องเพราะมาตรา ๑๕ ทวิ วรรคสอง  บญัญตัิยกเว้นความรับผิดไว้แล้ว   

๒)  การควบคุมตัวนักศึกษายะลาโดยเจ้าหน้าที่ทหารเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
เจ้าหน้าที่ทหารควบคมุตวัครัง้แรกระยะเวลา ๖ วนั  แตจ่ากการด าเนินกรรมวิธีทางทหาร  พบกรณีต้องสงสยัขึน้ใหม่

จึงต้องควบคุมตวัเพื่อด าเนินกรรมวิธีอีกวาระหนึ่ง เป็นการควบคมุตวักันคนละคราว  คนละวาระ  ปรากฏรายละเอียดตาม
เอกสารที่ได้ส่งศาลไปแล้วตามค าให้การเพิ่มเติมฉบับลงวันที่ ๕ กุมภาพนัธ์ ๒๕๕๓  เอกสารหมายเลข ๒ รายงานผลการ
สอบสวนข้อเท็จจริง  ฉบบัลงวนัท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๒  ข้อ ๒.๔ และข้อ ๒.๕  กรณีจึงมิใช่การควบคมุตวัเกินก าหนดเวลาดงั
ศาลปกครองสงขลาวินิจฉยั   

๓)  ค่าเสียหายที่ศาลปกครองสงขลาพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีทัง้สองสูงเกินไปและไม่มีหลักฐานการจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

ค่าเสียหายจากการถูกควบคุมตัวที่ศาลก าหนดให้ผู้ ฟ้องคดีคนละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท นัน้ สูงเกินไป และค่า
รักษาพยาบาลของผู้ ฟ้องคดีที่ ๑ ที่ศาลก าหนดให้ ๕,๐๐๐ บาท นัน้ ไมป่รากฏหลกัฐานการจ่ายเงิน  แตป่รากฏตามหลกัฐานวา่



๖ 
 

ผู้ ฟ้องคดีรักษาตวัที่โรงพยาบาลยะลาซึง่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ  ซึง่อาจต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ต้องจ่ายก็ได้  ที่ศาล
พิพากษาให้คา่รักษาพยาบาลเต็มตามค าขอในค าฟ้อง  จึงไมถ่กูต้อง 

ด้วยเหตผุลดงักลา่วมา  ขอศาลปกครองสงูสดุได้โปรดพจิารณาพิพากษายกฟ้อง 


