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Thai version is below: 
 

Supreme Administrative Court found a military official guilty and ordersI 
ISOC (PM office) to pay compensation for two torture survivors 

 
Songkla, May 18, 2016 marks an important date in the fight against torture in Thailand. 

The Supreme Administrative Court of Songkla read the official verdict ordering ISOC to pay 
101,200 baht to Plaintiff no. 1 and 100,000 baht to Plaintiff no. 2 (with 7.5 % interest calculated 
from 2012) in damages for two victims who suffered torture/ill treatment in Yala Province. This 
will result in both Plaintiffs receiving approximately $5000 USD each. The verdict stems from an 
incident that took place over 7 years ago in 2009, when the injured parties were then 14 and 20 
years old respectively. The case sets an important precedent, extending the right to claim for 
damages beyond the torture victims themselves to the family members who were also unduly 
affected as a result of the abuse. 
 

Mr. Adil Samae, then 14 years old, and Mr. Mafoawsee Kwangboo, then 20 years old, were 
detained by a military patrol force on the 11th of April 2009. The arrest took place around 
Pattani River, Tambon Sateng, Yala district in the Yala province. During detention, the soldiers 
physically and verbally abused the young men. 
 

A civil case was subsequently filed with Songkhla Administrative Court; demanding that 
the Defense Ministry, the Army, and Internal Security Operations Command (ISOC) compensate 
the men for the harm suffered by the soldiers in their line of duty. 
 

Prior to the commencement of the civil case, one of the accused officers plead guilty and 
was indicted on criminal charges by the Pattani Military Court for the physical assault that he 
launched against the two men. In light of his guilty plea, what would have otherwise been a two-
year sentence was reduced by more than half to a six-month imprisonment and a 2,000 baht 
fine. This sentence was later suspended due to the actions of the first offender. 
 
For more information, please contact; 
 
Mr. Preeda Nakpew, attorney of the Cross Cultural Foundation (CrCF), Phone 089-6222474 
 
 
 



 
 
เผยแพรวันท่ี  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

 
ใบแจงขาว 

วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองพิจารณาคดีท่ี ๑  ศาลปกครองสงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา      
ในคดีท่ีผูเสียหาย ๒ ราย ฟองหนวยงานของรัฐ เรียกคาเสียหาย จากกรณีถูกเจาหนาท่ีทหารทํารายรางกายขณะเปน
เยาวชน เหตุเกิดเม่ือวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒  มีนัดอานคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด เวลา ๑๐.๔๐ น. ศาล
ปกครองสูงสุดพิพากษาใหผูถูกฟองท่ี ๔ กองกําลังรักษาความม่ันคง (สํานักนายกรัฐมนตรี)จายคาเสียหายเปนเงิน 
101,200 บาทแกผูฟองท่ี ๑ และจายคาเสียหายเปนเงิน 100,000 บาทแกผูฟองท่ี ๒ พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
๗.๕ ตอปนับ แตวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๒ เปนตนไปจนกวาจะชําระเสร็จภายใน ๖๐ วัน และใหยกฟองผูถูก
ฟองคดีท่ี ๑, ๒, ๓ ศาลปกครองสูงสุดเห็นพองดวย 

คดีระหวางนายมะเซาฟ แขวงบู ผูฟองคดีท่ี ๑  และเด็กชายอาดิล สาแม โดยนางยีซะ สาแม มารดา ผูแทน
โดยชอบธรรม ผูฟองคดีท่ี ๒  กับ กระทรวงกลาโหม ผูถูกฟองคดีท่ี ๑   กองทัพบก ผูถูกฟองคดีท่ี ๒   กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ผูถูกฟองคดีท่ี ๓  และสํานักนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๔   
โดยผูฟองคดีท้ังสองไดยื่นคําฟองตอศาลปกครองชั้นตน(ศาลปกครองสงขลา) เม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๓  ผูฟองคดีท่ี ๑ 
เรียกคาเสียหาย ๙๐๐,๐๐๐ บาท  ผูฟองคดีท่ี ๒ เรียกคาเสียหาย ๘๐๐,๐๐๐ บาท   ตอมาเม่ือป พ.ศ. ๒๕๕๕ ศาล
ปกครองสงขลาไดพิพากษาใหสํานักนายกรัฐมนตรี ผูถูกฟองคดีท่ี ๔ เปนหนวยงานท่ีตองชดใชคาเสียหายใหแกผูฟอง
คดีท่ี ๑ เปนเงินจํานวน ๑๐๑,๒๐๐ บาท และใหแกผูฟองคดีท่ี ๒ เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท คูกรณีท้ังสอง
ฝายตางอุทธรณคดีตอศาลปกครองสูงสุด  เม่ือศาลปกครองสูงสุดมีคําพิพากษาแลว จึงไดสงคําพิพากษาใหศาล
ปกครองสงขลาเพ่ืออานใหคูกรณีฟง   

คดีนี้เปนอีกหนึ่งในหลายกรณี ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ไดรับผลกระทบจากปญหา
การใชอํานาจของเจาหนาท่ีของรัฐภายใตกฎหมายพิเศษ ซ่ึงในกรณีนี้เจาหนาท่ีทหารทํารายรางกายผูเสียหายท้ังสอง
ในระหวางการปฏิบัติหนาท่ีโดยใชอํานาจตามกฎอัยการศึก  คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีนี้จะเปนบรรทัดฐาน
สําคัญในการตรวจสอบการใชอํานาจและความรับผิดของเจาหนาท่ีและหนวยงานของรัฐ แมจะใชเวลานานถึง ๗ ป 

 
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี 
นายปรีดา  นาคผิว   ทนายความมูลนิธิผสานวัฒนธรรม   เบอรติดตอ    ๐๘๙-๖๒๒๒๔๗๔ 

----------------------------------------------------------------------- 
ขอมูลคดีเพ่ิมเติม 

 
ในวันนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกของศาลปกครองสูงสุด  เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘    ผูฟองคดีท่ี 

๑  ไดแถลงดวยวาจาตอศาลความวา ในวันเกิดเหตุเม่ือ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ขณะท่ีตนและผูฟองคดีท่ี ๒ ไปดูแล
ไรขาวโพดบริเวณริมแมน้ําปตตานี  ไดถูกเจาหนาท่ีทหารหัวหนาชุดลาดตระเวนในพ้ืนท่ี ทํารายรางกายดวยการชก 
เตะ ตอย ถีบ กระทืบ อยางทารุณโหดราย ซํ้าแลวซํ้าอีกหลายครั้ง  ท้ังยังใชดามปนพกสั้นตีท่ีใบหนาและศีรษะของ
ตนจนฟนหักสองซ่ีและศีรษะแตก  แลวใชปนจอศีรษะขูวาจะฆาใหตาย   ทําใหตนและผูฟองคดีท่ี ๒ กลัวมาก ไดแต
ระลึกถึงองคอัลลอฮฺ   เม่ือไดโอกาสตนและผูฟองคดีท่ี ๒ จึงวิ่งหนีไปโดยตนกระโดดลงไปในน้ําซอนตัวอยูท่ีพงหญา 
และผูฟองคดีท่ี ๒ วิ่งไปซอนตัวในพงหญาหางออกไป เปนเวลากวา ๓ ชั่วโมง  เม่ือเจาหนาท่ีทหารขับรถออกจาก
บริเวณนั้นแลวจึงไดพากันกลับบาน   สวนผูฟองคดีท่ี ๒  ไดแถลงดวยวาจาตอศาลเพ่ิมเติมวา   นอกจากเหตุการณ
ในวันเกิดเหตุตามท่ีผูฟองคดีท่ี ๑ ไดแถลงแลว ตอมาเม่ือป ๒๕๕๗ ตนยังไดถูกเจาหนาท่ีทหารและตํารวจอีกชุดหนึ่ง



ปดลอม ตรวจคนบาน และเจาหนาท่ีทหารไดทํารายรางกายตนจนสลบ ตอมาถูกนําสงโรงพยาบาล  และยังถูก
ควบคุมตัวไปท่ีคายทหารเปนเวลาหลายวันจึงไดรับการปลอยตัว โดยไมไดถูกดําเนินคดีใด ๆ  และตนก็ไมเคยมี
ประวัติเสื่อมเสีย ไมเคยถูกดําเนินคดีหรือมีความผิดใด ๆ จนถึงปจจุบัน   แตผลกระทบจากการถูกทํารายท้ังสอง
เหตุการณสงผลใหตนหวาดกลัวตอเจาหนาท่ีทหารและเจาหนาท่ีตํารวจอยูตลอดเวลา  ไมกลาออกไปนอกพ้ืนท่ี กลัว
จะไดรับอันตราย 

 จากนั้นตุลาการผูแถลงคดีไดชี้แจงดวยวาจาประกอบคําแถลงการณเปนหนังสือตอองคคณะ สรุปประเด็น
ไดความดังตอไปนี้ 

ประเด็นท่ี ๑     ผูถูกฟองท้ังสี่ตองรับผิดตอผูฟองคดีท้ังสองหรือไม  พิเคราะหแลวเห็นวา  เม่ือวันท่ี ๑๑ 
พฤษภาคม  ๒๕๕๒  ขณะปฏิบัติหนาท่ี  สิบเอกขวัญชัย สีนิล ซ่ึงไดทํารายรางกายผูฟองคดีท้ังสอง เปนเจาหนาท่ี
ทหารในสังกัดผูถูกฟองท่ี ๑ และท่ี ๒   สิบเอกขวัญชัย  สีนิล เปนนายทหารประทวนประจําการสังกัด กองพันทหาร
ราบท่ี ๓  กรมทหารราบท่ี ๕  กองพลทหารราบท่ี ๕  กองทัพบก  ตําแหนงหัวหนาชุดยิง สังกัดกองรอยทหารราบท่ี 
๕๐๓๕ หนวยเฉพาะกิจยะลาท่ี ๑๑ อยูภายใตการกํากับดูแลและบังคับบัญชาของผูถูกฟองคดีท่ี ๓ ซ่ึงเปนหนวยงาน
ท่ีใชอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก   โดยผูถูกฟองคดีท่ี ๔ เปนหนวยงานตนสังกัดของผูถูกฟองคดีท่ี ๓  
ดังนั้นผูถูกฟองคดีท่ี ๔  ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีท้ังสอง   สวนผูถูกฟองคดีท่ี ๑ และท่ี ๒ ไม
ตองรับผิด   

ประเด็นท่ี ๒  ผูถูกฟองคดีท่ี ๔  ตองชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีท้ังสองเพียงใดพิเคราะหแลว 
เห็นพองตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตน ท่ีไดพิพากษาใหผูถูกฟองคดีท่ี ๔  ชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผู
ฟองคดีท้ังสองดังนี้ 

(๑) คาขาดประโยชนทํามาหาได   เนื่องตามใบรับรองแพทยระบุวา  ผูฟองคดีท่ี ๑  ไมสามารถ
ประกอบอาชีพไดตามปกติ เห็นควรใหหยุดงานได ๕ วัน คิดคาเสียหายตามคาจางข้ันต่ําในทองท่ีจังหวัดยะลา เปน
เงินวันละ ๒๔๐ บาท คิดเปนคาเสียหาย  ๑,๒๐๐ บาท  สําหรับผูฟองคดีท่ี ๒ กําลังศึกษาอยู ไมมีรายไดจากการ
ประกอบอาชีพ จึงไมอาจกําหนดคาเสียหายในสวนนี้ได 
 (๒) คาเสียหายตอรางกายและอนามัย  เนื่องจากผูฟองคดีท้ังสองไดเขารับการรักษาเบื้องตนท่ีโรงพยาบาล
ศูนยยะลา  คารักษาพยาบาลของผูฟองคดีท่ี ๑ เปนเงิน ๑,๐๗๐ บาท และคารักษาพยาบาลของผูฟองคดีท่ี ๒ เปน
เงิน ๗๕ บาท แตปรากฏวา หนวยเฉพาะกิจยะลาท่ี ๑๑ ไดจายคารักษาพยาบาลจํานวน ๑,๕๐๐ บาท ใหแกผูฟอง
คดีท่ี ๑ แลว  และผูฟองคดีท่ี ๒ ไดใชสิทธิตามบัตรประกันสุขภาพถวนหนาจึงไมมีคาใชจายในการรักษาพยาบาล  
ดังนั้นการท่ีหนวยเฉพาะกิจยะลาท่ี ๑๑ ไดจายคารักษาพยาบาลดังกลาว ถือวาไดเยียวยาตามสมควรแลว 

(๓) คาเสียหายตอสิทธิและเสรีภาพในรางกาย อนามัย และจิตใจ    ท่ีศาลปกครองชั้นตนไดพิพากษาคิด
คาเสียหายในสวนนี้ใหผูฟองคดีคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ นั้น เปนคาเสียหายท่ีสมควรแลว 

 อนึ่ง คําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี ไมใชคําพิพากษา และไมผูกพันตอการพิจารณาและพิพากษาคดี
ขององคคณะตุลาการท้ังหาคนแตประการใด.     


