
มลูนิธิผสานวัฒนธรรม Cross Cultural Foundation 
111 ซอยสทิธิชน ถ.สทุธิสารวินิจฉยั แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 

โทร: 02-6934939, 02-6934831 โทรสาร : 02-2753954 Tel:02-6934939,02-6934831 Fax:02-2753954 
          111 Soi Sithichon Suthisarnwinichai Rd. Samsennok Huaykwang Bangkok Thailand 10320   
 www.crcf.or.th 

 

            
ใบแจ้งข่าวคดีสิทธิมนุษยชน 

ประจาํเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม พ.ศ. 2555 

 

1.คดีนายรายู ดอฆอ  ศาลปกครองสงขลาสั �งให้กอรมน. จ่ายค่าชดใช้กรณีถกูทรมานทาํร้ายร่างกาย 

 

วันที� 14 มีนาคม 2555 ศาลปกครองสงขลานัดฟงัคําพิพากษาคดีนายรายู ดอคอ ผู้ฟ้องคดี ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางละเมิดต่อ
กระทรวงกลาโหม กองทพับก สํานักงานตํารวจแห่งชาต ิและสํานักนายกรฐัมนตร ีกรณีถูกเจ้าหน้าที�ทหารค่ายวดัสวนธรรม อําเภอรอืเสาะ 

จงัหวดันราธวิาส จบักุมและควบคุมตวั พรอ้มกบัอหิม่ามยะผา กาเซง็ และถกูซอ้มทรมาน ด้วยวธิกีารอนัโหดร้าย จนเป็นเหตุให้นายรายูได้รบั

บาดเจบ็ต่อร่างกายและจติใจ เหตุเกดิเมื�อวนัที� 19-21 มนีาคม 2551 ต่อเนื�องกนั 

 ศาลปกครองสงขลาไดพ้พิาษาว่า ข้อเท็จจรงิฟงัเป็นที�ยุตวิ่าเจ้าหน้าที�ทหารได้ทําร้ายร่างกายนายรายู ดอคอ จรงิ ตามผลการตรวจของ
แพทยโ์รงพยาบาลค่ายองิคยุทธบรหิาร และผลการตรวจร่างกายโดยแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญของสภาเพื�อการฟื�นฟูผู้ถูกทรมานระหว่างประเทศ  จงึ

พพิากษาใหห้น่วยงานรฐัชดใชค้่าเสยีหายต่อความทุกขเวทนาทางจติใจ สทิธเิสรภีาพ ในร่างกาย  อนามยั และจติใจ จากการที�ถูกเจ้าหน้าที�

จบักุม คุมขงั ทาํรา้ยร่างกาย ทรมาน ทารุณกรรม หรอืลงโทษด้วยวธิกีารโหดร้ายไร้มนุษยธรรม การนําไปแถลงข่าวทั �งที�ไม่ยนิยอม โดยไม่มี
กฎหมายใหอ้าํนาจ จาํนวน 200,000 บาท  ค่าขาดประโยชน์จากการทํามาหาได้ จํานวน 10,800 บาท พร้อมดอกเบี�ยตามกฎหมาย รวมเป็น

เงนิค่าสนิไหมทดแทนที�หน่วยงานรฐัตอ้งชดใชใ้หแ้ก่นายราย ูดอคอ ทั �งสิ�น 246,621 .56 บาท 

 

2. กรณีนายมะลูซี มะตีเยา๊ะ ยกฟ้องคดีสุดท้าย ฟ้องคดีอาญากลั �นแกล้งนักศึกษา 6 คดี 

เมื�อวนัที� 6 มนีาคม พ.ศ. 2555  ที�ศาลจงัหวดันครศรธีรรมราชมีคําสั �งยกฟ้องคดสีุดท้ายของนายมะลูซ ีมะตเีย๊าะ อดตีนศ.
มหาวทิยาลยัแห่งหนึ�งในจงัหวดันครศรธีรรมราชที�ถกูฟ้องกลั �นแกลง้            คดนีี�แม้ไม่เกี�ยวข้องกับคดคีวามมั �นคงแต่เป็นคดเีกี�ยวข้อง

กบัยาเสพตดิที�อยัการจงัหวดันครศรธีรรมราชฟ้องต่อนายมะลซู ี  โดยคดดีงักล่าวมจีาํเลยซึ�งเป็นคู่คดขีองนายมะลซู ีไดใ้หก้ารในชั �นศาลว่า

ถกูตาํรวจทําร้ายร่างกายเพื�อให้ทําการซดัทอดว่าไปรบัยามาจากที�พกัของนายมะลูซ ีและบงัคบัให้ชี�ภาพนายมะลูซ ีด้วยเหตุนี�ใน ศาล
นครศรธีรรมราชจงึไดม้คีาํพพิากษายกฟ้องนายมะลซู ีโดยปราศจากขอ้สงสยั  อย่างไรก็ตามชุดตาํรวจที�เข้าจบักุมผู้ต้องหาคนแรกนั �นเป็น

ชุดเดยีวกนักบัที�จบันายมะลซูใีนคดอีาญา 5 คดแีรกของศาลจ.นาทว ีซึ�งขณะนี�คดทีั �ง 5 ศาลไดม้คีาํสั �งยกฟ้องทั �งหมดแลว้ คดทีั �ง 6 คดนีาย

มะลซู ีมะตเีย๊าะ ไดร้บัความช่วยเหลอืทางกฎหมายจากมลูนิธศิูนยท์นายความมุสลมิ 
นายมะลซูถีกูจบัมาแลว้ครั �งหนึ�งเมื�อเดอืนกรกฎาคม 2550 ซึ�งในการถกูจบัและดาํเนินคดคีรั �งนั �น พนักงานสอบสวนได้สอบสวน

แลว้เสนอความเห็นควรสั �งไม่ฟ้อง  โดยได้ส่งสํานวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปให้พนักงานอยัการแล้วเนื�องจากผู้ต้องหาได้แสดง

พยานหลกัฐานที�ชดัแจง้ สามารถหกัลา้งพยานหลกัฐานของพนักงานสอบสวนจนเป็นที�พอใจ จนเป็นที�เชื�อได้ว่าผู้ต้องหาในคดนีี�ไม่มสี่วน

เกี�ยวขอ้งกบัการกระทาํความผดิทั �ง5 คดดีงักล่าว   พนักงานสอบสวนจงึไดม้คีวามเหน็ควรสั �งไม่ฟ้องและมคีาํสั �งปล่อยตวันายมะลูซ ีไปเมื�อ
วนัที� 7 กันยายน พ.ศ. 2550  แต่เมื�อเวลาผ่านไปเกือบปี  คอืเมื�อเดอืนมถิุนายน 2551 นายมะลูซ ีได้ถูกจบั และต่อมาได้ถูกพนักงาน

อยัการกลบัมคีาํสั �งฟ้องนาย มะลซู ีทั �ง 5 คด ีเมื�อวนัที� 9 มถิุนายน 2551 วนัที� 8 กรกฎาคม 2551 และวนัที� 12 กันยายน ปีพ.ศ. 2551 

ตามลาํดบั 
ทนายความยื�นคาํรอ้งต่อศาลจงัหวดันาทวใีนวนัจนัทรท์ี� 29 กนัยายน พ.ศ. 2551 เพื�อขอให้ศาลไต่สวนมูลฟ้องกรณีที�พนักงาน

อยัการส่งฟ้องนายมะลซู ี มะตเีย๊าะ ในข้อหาหนักทั �ง 5 คด ีดงักล่าวศาลมคีําสั �งยกคําร้อง ทําให้นายมะลูซ ีกลายเป็นจําเลยในคดอีาญา

ทั �งหมด 5 คดโีดยญาตไิม่มหีลกัทรพัยป์ระกนัตวั กระทั �งทนายความของจําเลยได้ขอเข้าพบหวัหน้าศาลจ.นาทวเีพื�อหาทางออกเกี�ยวกับ
การประกนัตวั ทาํใหน้ายมะลซูไีดร้บัการปล่อยชั �วคราวและกลบัเข้าไปรบัการศึกษาจนกระทั �งสําเร็จการศึกษา โดยมรีายละเอยีดสถานะ

คดอีาญา 5 คดขีองศาลจ.นาทว ีดงันี�  

1. คดดีาํที� 1462/51 คดแีดงที� 2366/54 ศาลจ.นาทว ีมคีาํพพิากษายกฟ้อง เมื�อวนัที� 27 กนัยายน 2554 คดนีี�มจีาํเลยสองคน นายมะลซูี
ศาลมคีาํสั �งยกฟ้อง ส่วนจาํเลยอกีราย (ไม่ทราบชื�อ) ศาลมคีาํสั �งตดัสนิตลอดชวีติ คดอียู่ระหว่างการขยายระยะเวลาการอุทธรณ์ของอยัการ 

2. คดดีาํที� 1463/51 คดแีดงที� 673/53 ศาลจ.นาทว ีมคีาํพพิากษายกฟ้อง เมื�อวนัที� 30 มนีาคม 2553 โจทก์ไม่อุทธรณ์ คดถีงึที�สุด  

3. คดดีาํที� 1029/51 คดแีดงที� 1470/53 ศาลจ.นาทว ีมคีาํพพิากษายกฟ้อง เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2553 แมว้่าอธบิดผีูพ้พิากษาศาลภาค 
9 มคีวามเหน็แยง้ว่าควรลงโทษ วนัที� 16 พฤศจกิายน 2553 โจทก์อุทธรณ์คาํสั �งศาลชั �นตน้ และวนัที� 10 พฤษภาคม 2554 ศาลอุทธรณ์มี

คาํสั �งยกฟ้องเช่นเดยีวกนั โจทก์ไม่ฎกีา คดถีงึที�สุด 



4. คดดีาํที� 1464/51 คดแีดงที� 2227/53 ศาลจ.นาทว ีมคีาํพพิากษายกฟ้อง วนัที� 27 ตุลาคม 2553 โจทก์อุทธรณ์ เมื�อวนัที� 11  กพ.54 

ศาลอุทธรณ์�ยกฟ้อง และโจทก์ไม่ฎกีา คดถีงึที�สุด  

5. คดดีาํที� 887/51 ศาลจ.นาทว ีมคีาํพพิากษายกฟ้อง วนัที� 30 ส.ค.2554 คดนีี�โจทก์ขอขยายอุทธรณ์ 
 

3. คดีซ้อมทรมานนายซูลกิฟลี ซีกะ ศาลมีคาํสั �งคุ้มครองผู้ถกูควบคมุตวัตามหมายฉฉ. และสั �งให้ตาํรวจทหารทาํรายงานส่ง

ศาล 

 

เมื�อวนัที� 20 กุมภาพนัธ ์ 2555 ทนายความของมลูนิธศิูนยท์นายความมุสลมิไดย้ื�นคาํรอ้งต่อศาลจงัหวดันราธวิาส กรณีนายซุล

กฟิล ีซกีะ ถกูควบคุมตวัโดยเจา้หน้าที�ทหารจากหน่วยเฉพาะกจินราธวิาส 30 วดัสวนธรรม เมื�อวนัที� 10 กุมภาพนัธ ์2555 เวลาประมาน 
10.00น. เจา้หน้าที�ไดจ้บักุมและควบคุมตวัตามพระราชบญัญตักิฎอยัการศกึ ไวท้ี�กรมทหารพรานที� 46 ตาํบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมอืง 

จงัหวดันราธวิาส และต่อมาไดถ้กูควบคุมตวัที�ค่ายองิคยุทธบรหิารต่อจนกระทั �งญาตไิดม้ารอ้งใหยุ้ตกิารทรมานทาํรา้ยร่างกาย ญาตไิด้

ตดิตามไปเพื�อเยยีมน้องชาย เจา้หน้าที�ทหาร.ฉก.30  แจง้ว่าไดส้่งตวัไปที� ค่ายทหารพราน ที� 46 (เขาตนัหยง) ต.กะลุวอเหนือ อ.เมอืง จ.
นราธวิาส  จงึไดต้ดิตามไปเยี�ยมทนัท ีแต่เจา้หน้าที�ไม่อนุญาต วนัที� 11 กุมภาพนัธ ์2555  ญาตไิดเ้ดนิทางไปเยี�ยมและสงัเกตุเหน็ใบหน้า

น้องชาย มคีราบเลอืดตดิอยู่บนคิ�วดา้นซา้ย โดยระบุว่าถกูตดีว้ยของแขง็และไดเ้ล่าใหฟ้งัว่าเจา้หน้าที�ไม่อนุญาตเปลี�ยนเสื�อผ้าไม่สามารถ

ประกอบศาสนกจิ(ละหมาด) โดยนายซลูกฟิลน้ีองชายอา้งว่าเจา้หน้าที�บงัคบัใหร้บัสารภาพในเหตุการณ์ที�เกดิขึ�นในพื�นที�หลายเหตุการณ์ 
  

ศาลไดม้คีาํสั �งใหน้ัดไต่สวนคาํรอ้งเมื�อวนัที� 21 กุมภาพนัธ์และและเหน็ว่านายซุลกฟิล ี ถกูควบคุมตามหมายจบัที� ฉฉ. 15/2555 

จงึมคีาํสั �งใหศู้นยพ์ทิกัษ์สนัตจิงัหวดัยะลา และพนักงานสอบสวนสถานีตาํรวจภธูรศรสีาคร ผูค้วบคุมตวัใหม้าศาลในวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 
2555 เวลา 10.00น. โดยใหผู้ค้วบคุมแสดงใหเ้ป็นที�พอใจแก่ศาลว่า การควบคุมตวัเป็นการชอบดว้ยกฎหมายตามรฐัธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  กําหนดวนันัดไต่สวน ในวนัที� 24 กุมภาพนัธ ์ 2555 ศาลไดส้อบถามผูค้วบคุมตวัจากศูนยพ์ทิกัษ์สนัตจิงัหวดัยะลา ซึ�ง

ไดม้าแถลงต่อศาลว่าขณะนี�ไดท้าํการปล่อยตวันายซุลกฟิลแีลว้ โดยผูถ้กูควบคุมไดเ้ขา้ร่วมโครงการดะวะหต์ามโครงการของทหารทาํใหไ้ม่
สามารถนําตวัมาที�ศาลไดแ้ต่เนื�องจากการควบคุมตวัของนายซุลกฟิลเีป็นการควบคุมตวัตามหมายพรก.ฉุกเฉนิ ซึ�งประธานศาลฎกีาไดว้าง

แนวไวต้ามคาํแนะนําของประธานศาลฎกีาเกี�ยวกบัการพจิารณาคาํรอ้งขอจบักุมและควบคุมตวับุคคล ตามพระราชกําหนดการบรหิาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ไดป้ระกาศ ณ วนัที� 1 มนีาคม 2554  โดยในคดนีี�ศาลจงัหวดันราธวิาสจงึไดม้คีาํสั �งใหเ้จา้หน้าที�

มหีนังสอืแจ้งผูบ้งัคบับญัชาของศูนยพ์ทิกัษ์สนัต ิ จงัหวดัยะลา เพื�อชี�แจงเรื�องนี�ใหศ้าลทราบโดยเรว็ ส่วนทางฝ่ายผูค้วบคุมหรอืหน่วย ฉก.
30 นราธวิาส เป็นผูค้วบคุมตวัผูถ้กูควบคุมไปส่งที�ค่ายองิคยุทธ จงัหวดัปตัตานี แต่ไม่นําตวัมาศาล จงึใหผู้้บงัคบับญัชาหน่วยเฉพาะกจิที� 

30 นราธวิาสรายงานเรื�องนี�ต่อศาลเป็นหนังสอืเช่นกนั ซึ�งเท่ากับว่าศาลจงัหวดันราธวิาสที�ใชอ้าํนาจหรอืวางบทบาทในการคุม้ครองสทิธิ

ของผูถ้กูควบคุมตวัเพื�อรวมกนัแก้ไขปญัหาการซอ้มทรมานที�เกดิขึ�นระหว่างการควบคุมตวั 
 

4. ความคืบหน้ากรณีนายอาหามะ มะสีละถกูเจ้าหน้าที�ทหารยิงเสียชีวิต คดีไต่สวนการตายและคดีแพ่ง 

ในคดแีพ่ง  เมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2555 ศาลจงัหวดัยะลาไดอ้่านคาํพพิากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ที�สาํคญั คอื คดหีมายเลขแดง

ที� 176/54 กรณีครอบครวันายอาหามะ มะสลีะเสียชวีติจากการกระทําที�เกินกว่าเหตุโดยทหารนายหนึ�งยิงนายอาหามะเสยีชวี ิต มคีํา
พพิากษายกคําสั �งศาลชั �นต้นที�ไม่รบัคําฟ้องเรยีกค่าเสียหายในมูลละเมดิจากการปฏบิตัหิน้าที�ของเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารต่อศาลยุตธิรรม   

โดยศาลอุทธรณ์เหน็ว่าอุทธรณ์ของโจทก์ฟงัขึ�นและใหร้บัคาํฟ้องของโจทก์ไวพ้จิารณา ญาตริอวนักําหนดนัดหมายเพื�อเรยีกร้องความเป็น

ธรรมและค่าเสยีหายทางแพ่งต่อการเสยีชวีติของนายอาหามะ มะสลีาต่อศาลจงัหวดัยะลาต่อไป 
ในวนัที�   4   สงิหาคม   2554   ศาลจงัหวดัยะลามคีาํสั �งไม่รบัฟ้องของโจทก์ไวพ้จิารณา โดยเหน็ว่าเป็นคดพีพิาทที�เกี�ยวกบัการ

กระทาํละเมดิหรอืการกระทาํอย่างอื�นของเจา้หน้าที�รฐัภายใตอ้นัเกดิจากการใชอ้าํนาจตามกฎหมาย ซึ�งอยู่ในอาํนาจพจิารณาของศาล

ปกครอง จงึมคีาํสั �งไม่รบัฟ้อง  ครอบครวัผูเ้สยีชวีติไม่เหน็ดว้ยกบัคาํสั �งดงักล่าวจงึยื�นอุทธรณ์คาํสั �งของศาลชั �นตน้เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม 
2554 และศาลอุทธรณ์ไดม้คีาํสั �งเมื�อวนัที� 28 กุมภาพนัธ ์2555 โดยศาลอุทธรณ์เหน็ว่าคดดีงักล่าวเป็นการกระทาํในลกัษณะเดยีวกบัการใช้

อาํนาจตามกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา และไม่มกีฎหมายใดให้อาํนาจในการยงินายอาหามะ มะสลีะ จนถงึแก่ความตายขอ้พพิาทใน

คดจีงึเป็นคดทีี�มใิช่คดทีี�เกี�ยวกบัการใชอ้าํนาจทางปกครองแต่เป็นคดทีี�อยู่ในอาํนาจพจิารณาของศาลยุตธิรรม การกระทาํของเจา้หน้าที�ฯ 
เป็นการกระทาํที�เกนิกว่าเหตุอนัเป็นเหตุใหน้ายอาหามะ มะสลีะ เสยีชวีติ และยงัมกีารใหข้่าวเผยแพร่ไปในทางสาธารณะว่านายอาหามะ  

มะสลีะ เป็นกลุ่มผูก่้อความไม่สงบในพื�นที�  ขณะที�ญาตยินืยนัว่านายอาหามะมไิดส้่วนเกี�ยวขอ้งการก่อความไม่สงบ อกีทั �ง นายอาหามะ มะ

สลีะ เป็นผู้ปว่ยดว้ยโรครา้ยแรงอาการอยู่ในระยะสุดทา้ย เหตุการณ์ที�เกดิขึ�นนี�ไดส้รา้งความเศรา้เสยีใจและความสญูเสยีแก่ครอบครวัอย่าง
มาก 

ในคดไีต่สวนการตาย วนัที� 5 มนีาคม 2555 ศาลจ.ยะลามคีาํสั �งว่านายอาหามะ เสยีชวีติเนื�องจากถกูส.อ.สมเกียรต ิอ่อนกลิ�น ยงิ

ในขณะปฏบิตัหิน้าที� คู่ความสามารถขอคดัคาํสั �งศาลฉบบัเตม็ไดใ้นวนัที� 20 มนีาคม 2555วนัที� 5 มนีาคม 2555 ที�ห้องพจิารณาคด ี5 ศาล
จงัหวดัยะลา นัดฟงัคาํสั �งไต่สวนชนัสตูรพลกิศพนายอาหามะ มะสลีะ ที�ถกูทหารรอ้ย ร.15222 หน่วยเฉพาะกิจยะลาที� 12 ยงิเสยีชวีติ เมื�อ

วนัที� 27 กรกฎาคม 2553 ที�หมู่ที� 5 ตาํบลจะกว๊ะ อาํเภอรามนั จงัหวดัยะลา คดหีมายดาํ ช.10/2553 ระหว่าง พนักงานอยัการจงัหวดัยะลา 



ผูร้อ้ง กบันางอุงงุ กูโน ผูร้อ้งคดัคา้น ศาลอ่านคาํสั �งสรุปว่า เวลาประมาณ 17.30 น. วนัที� 27  กรกฎาคม 2553 ทหารชุดลาดตระเวนของ

หน่วยเฉพาะกจิยะลาที� 12 รวม 11 นาย ม ีจ.ส.อ.เสกสรรค ์จนัทร์ศรทีอง เป็นหวัหน้าชุด ลาดตระเวนถงึหมู่ที� 5 ตําบลจะกว๊ะ ซึ�งเป็นป่า

สวนยางพารา พบผูช้ายประมาณ 3 - 4  คนยนืจบักลุ่มใตต้น้ใหญ่ จ.ส.อ.เสกสรรค ์จงึสั �งใหปิ้ดลอ้มพื�นที� ชายกลุ่มดงักล่าวรู้ตวัและวิ�งหนีไป
คนละทิศทาง จ.ส.อ.เสกสรรค์ สั �งให้ ส.อ.สมเกียรติ อ่อนกลิ�น ไล่ติดตามชายคนหนึ�ง ซึ�งวิ�งหนี และชายดังกล่าวใช้ปืนยิงมาที� ส.อ.

สมเกียรติ 1 นั ด  แต่ ไม่ สามารถบอกได้ว่ ายิง ไปทิศทางใด   คําสั �งสรุปว่ า  จากนั �น  ส .อ .สมเกียรติ ใช้อาวุ ธ ปืน เล็กกล

ขนาด.223 หรอื 5.56 มม. เลขหมายประจาํปืน 9103445 ยงิไป 1 นัดเพื�อป้องกนัตวัถกูชายคนดงักล่าวจนลม้ลงและเสยีชวีติ  
 

5. ทนายและอยัการไม่อทุธรณ์ผลคดีศาลปกครองสั �งให้กอรมน. ชดใช้กรณีนายอสัอารี สามาแอเสียชีวิตระหว่างการควบคมุ

ตวั 

ในวนัที� 29 กุมภาพันธ์ 2555 อันเป็นวันครบกําหนดการยื�นอุทธรณ์คดีนายอสัอารี สะมkแอฟ้องเรยีกร้องค่าเสียหายกรณี 

เสยีชวีติระหว่างการควบคุมตวันั �น ปรากฎว่าทั �งทนายและอยัการไม่อุทธรณ์ส่งผลใหค้ดสีิ�นสุด  โดยคดดีงักล่าวศาลปกครองสงขลาได้

อ่านคาํพพิากษาในคดหีมายเลขดาํที�   39/2553 เมื�อวนัที� 30 มกราคม พ.ศ. 2555 มคีาํสั �งให้สํานักนายกรฐัมนตรใีนฐานะหน่วยงาน

ต้นสังกัดของกอ.รมน.   ชดใช้ค่าเสียหายทางละเมิดแก่นางแบเดาะ สะมาแอ  มารดาของนายอัสฮารี    สะมาแอ  ผู้เสยีชีว ิต    

เนื�องจากเชื�อว่าบาดแผลตามร่างกายของนายอสัฮารกีบัพวกไม่น่าจะเกดิขึ�นไดเ้องโดยไม่ถกูทาํรา้ยร่างกาย    และเกดิขึ�นในระหว่างที�

เจา้หน้าที�ทาํการจบักุมและควบคุมตวั   การจบักุมและควบคุมตวันายอสัฮารดีงักล่าวจงึไม่ชอบดว้ยกฎหมาย นอกจากนี�  ข้ออ้างของ

ผูถ้กูฟ้องคดทีี�ว่าผูฟ้้องคดไีม่มอีาํนาจฟ้องเนื�องจากมาตรา   16 พรบ.กฎอยัการศึก พ.ศ. 2457 ที�บญัญตัวิ่า   ความเสียหายที�อาจ

เกิดขึ�นอย่างหนึ� งอย่างใดในการปฏิบติัหน้าที�ของเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารบุคคลจะร้องขอค่าเสียหายไม่ได้นั �น  ก็ไม่ได้

หมายความว่า  หากเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารได้ใช้อาํนาจไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดต่อบุคคลอื�นแล้วจะไม่

ต้องรบัผิดแต่อย่างใด   อกีทั �งผูถ้กูฟ้องคดเีป็นหน่วยงานของรฐัมใิช่เจา้หน้าที�ตามที�กฎหมายดงักล่าวกําหนดไว้   ดงันั �นจงึสามารถ

ฟ้องคดีเรยีกค่าเสียหายจากต้นสงักัดของเจ้าหน้าที�ฝ่ายทหารและตํารวจที�กระทําละเมดิได้ พพิากษาให้กอรมน. ซึ�งสงักัดสํานัก

นายกรฐัมนตรชีดใชค้่าเสยีหายใหแ้ก่นางแบเดาะ สะมาแอ จาํนวนกว่า 500,000 บาท    

6.ความคืบหน้าคดีไต่ส่วนการตายและคดีแพ่งกรณีนายสุไลมาน แนซา  

           วนัที�  20 กุมภาพนัธ ์ 2555  ศาลอาญากรุงเทพใต้มกีารนัดสบืพยานคดไีต่สวนการตายนายสุไลมาน แนซาที�เป็นการส่งประเดน็

มาจากศาลจงัหวดัปตัตานี    พยานที�นําสบืวนันี�หนึ�งปากคอื พ.ต.ท. พงศ์ศริเิดช สุตสาครเยน็ (ชื�อเดมิ พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ สาครแป้น)  เป็น

แพทยป์ระจาํโรงพยาบาลตาํรวจ สงักดักลุ่มงานตรวจพสิจูน์ สถาบนันิตเิวชวทิยา ส่งสํานวนกลบัศาลจงัหวดัปตัตานี พจิารณาคดคีร ั �งต่อไป
วนัที� 19 มนีาคม 2555 โดยมกีําหนดนัดหมายเพิ�มเตมิคอืวนัที� 17, 18, 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

สําหรับคดีแพ่งนั �น ตามที�บิดาและมารดาของนายสุไลมานได้เป็นโจทก์ยื�นฟ้องเรียกค่าเสียหายสํานักนายกรัฐมนตร ี

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม และกองทพับกเป็นจาํเลยพรอ้มทั �งยื�นคาํรอ้งขอยกเวน้ค่าธรรมเนียมศาลเนื�องจากโจทก์มฐีานะยากจน ที�

ศาลจ.ปตัตานีไวแ้ลว้ตั �งแต่วนัที� 27 พฤษภาคม 2554  ต่อมาเมื�อวนัที� 20 มกราคม 2555 พนักงานอยัการในฐานะทนายความฝ่ายจําเลย
แถลงต่อศาลว่าจาํเลยประสงคข์องต่อสูค้ด ีจงึไม่ตอ้งการให้มกีารไกล่เกลี�ย คู่ความทั �งสองฝ่ายจงึขอให้ศาลชี�สองสถานและกําหนดวนันัด

สบืพยาน อย่างไรก็ตามเนื�องจากผูพ้พิากษาที�นั �งพจิารณาคดนีี� แจ้งว่าจะต้องย้ายไปปฏบิตัริาชการที�จงัหวดัอื�น คดจีงึต้องไปอยู่ในความ

รบัผดิชอบของผูพ้พิากษาท่านอื�น คู่ความในคดจีงึตกลงใหผู้พ้พิากษาท่านใหม่เป็นผู้กําหนดวนัชี�สองสถาน  โดยเลื�อนกําหนดเป็นวนัที� 9 
เมษายน 2555 เวลา 13.30 น.  ศาลจงัหวดัปตัตานี 

6. คดคีุม้ครองผูบ้รโิภค กรณีสหกรณ์ครจูงัหวดัยะลาและนายมะยาเตง็ มะระนอ  สหกรณ์ครจูงัหวดัยะลาอุทธรณ์คาํสั �งศาลจงัหวดัยะลา 

 เมื�อวนัที�  10 มกราคม  สหกรณ์ครจูงัหวดัยะลาไดย้ื�นอุทธรณ์คาํสั �งศาลชั �นตน้ของศาลจงัหวดัยะลาไดอ้่านคาํพพิากษาในคดี
หมายเลขแดงที� ผบ.865/2554 ลงวนัที� 1 พฤศจกิายน 2554 ใหส้หกรณ์ครจูงัหวดัยะลารบันายมะยาเตง็ มะรานอกลบัเป็นสมาชกิสหกรณ์

ออมทรพัยค์รยูะลา และใหส้หกรณ์ฯ ดาํเนินการจ่ายเงนิปนัผลและเงนิเฉลี�ยคนื  และจ่ายเงนิตามสทิธใินฐานะสมาชกิกองทุนสงเคราะห์

ผูเ้สยีชวีติร่วมทั �งจ่ายเงนิเรอืนหุน้คนื  ทั �งนี�ทางโจทก์ตอ้งชาํระค่าหุน้ของนายมะยะเตง็เดอืนละ 500 บาทตั �งแต่เดอืนเดอืน กรกฎาคม 2550 
– เดอืนกนัยายน 2552 รวมเป็นเงนิจาํนวน 13,500 บาท    สรุปสหกรณ์ออมทรพัยค์รยูะลามหีน้าที�ชาํระเงนิคนืทั �งสิ�นไม่เกนิ

จาํนวน 967,250 บาทแก่โจทก์ผูฟ้้องซึ�งเป็นภรรยาและบุตรสองคนของนายมะยาเต็ง มะรานอ  โดยมกีําหนดใหท้นายความของนายมะยา

เตง็ มะรานอ ยื�นคาํแก้อุทธรณ์ในวนัที� 25 ม.ค.55 
 

ขอ้มูลเพิ�มเติม กรุณา ติดต่อ ปรีดา ทองชุมนุม โทร 02-6934939 


