
 
เผยแพร่วันที่ 27 มกราคม 2560 

          ใบแจ้งข่าว 
ศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษายกฟ้องกรณีญาตินายสูเพียง สาและ และนายอุสมาน เด็งสามิง ผู้ตาย  

ฟ้องส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักนายกรัฐมนตรี จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ในสังกัดของ 
หน่วยงานทั้งสองยิงผู้ตายทั้งสองเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาส 

 
เมื่อวันที่  25 มราคม 2560 เวลา 10.00น . ศาลปกครองสงขลานัดอ่านค าพิพากษา คดีหมายเลขด าที่ 

155/2557 และคดีหมายเลขด าที่ 156/2557 ซึ่งทั้งสองคดี ได้แก่ กรณีภรรยากับบุตรผู้เยาว์อีก 3 คน กับมารดาของ
นายสูเพียง สาและ(ผู้ตาย) และกรณภีรรยากับมารดาของนายอุสมาน เด็งสาแม (ผู้ตาย) ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา 
เรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ 2 หน่วยงาน คือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักนายกรัฐมนตรี   โดย
ศาลปกครองซึ่งเป็นศาลปกครองชั้นต้นมีค าพิพากษายกฟ้องทั้งสองคดี  

ทั้งสองคดีดังกล่าว เหตุสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดปฏิบัติการในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ปิดล้อม ตรวจค้น และควบคุมตัวชาวบ้าน ณ บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.
นราธิวาส แล้วยิงนายสูเพียง สาและ และนายอุสมาน เด็งสาแม ถึงแก่ความตาย ที่บริเวณบนบ้านที่เกิดเหตุ และทีส่วน
ยางพาราซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านที่เกิดเหตุ ตามล าดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจอ้างว่าสาเหตุที่ยิงเนื่องจากทั้งสองคนที่ถูกควบคุม
ตัวนั้นได้ไปน าอาวุธมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ฯ แต่ญาติของผู้ตายที่น าคดีมาฟ้องเชื่อว่าผู้ตายทั้งสองไม่ได้ต่อสู้กับเจ้าหน้าที่แต่
ประการใด เพราะผู้ตายทั้งสองได้เดินออกจากบ้านที่เกิดเหตุมาพบเจ้าหน้าที่โดยสมัครใจและถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวใช้
สายพลาสติกรัดมือทั้งสองข้างไพล่หลังแล้ว แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่กลับน าตัวทั้งสองคนกลับเข้าไปยังบ้านที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ขณะที่มัดมือไพล่หลังอยู่ แล้วทั้งสองคนก็ถูกเจ้าหน้าที่ยิงถึงแก่ความตาย 

ศาลปกครองสงขลาได้ด าเนินกระบวนพิจารณาคดีมาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 มกราคม 
2560 ที่ผ่านมา ศาลได้มีค าพิพากษายกฟ้องคดีทั้งสอง  โดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติและส านักนายกรับมนตรี ที่ยิงนายสูเพียงฯ และนายอุสมานฯ ใน
ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ซี่งได้ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ณ บ้านสะ
แนะ หมู่ที่ 1 ต.เรียง  อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส เป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ได้ใช้อาวุธ
ปืนประจ ากายยิงผู้ตายทั้งสอง เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่อยู่ในสถานการณ์ที่คับขันจ าเป็น อยู่ในวิสัยที่จะต้องป้องกันตนเอง
เพ่ือให้ตนพ้นจากภยันตรายที่ใกล้จะถึงตัว การกระท าของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงเป็นการกระท า เพ่ือป้องกันภยันตราย
ตามความจ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุ จึงไม่เป็นการกระท าละเมิด เมื่อการกระท าของเจ้าหน้าที่ในสังกัดของหน่วยงาน
ทั้งสองเป็นการกระท าโดยชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นการละเมิด หน่วยงานทั้งสองซึ่งเป็นต้นสังกัดจึงไม่ต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่อย่างใด  

ทั้งนี้ค าพิพากษาทั้งสองคดีอาศัยเสียงข้างมากขององค์คณะตุลาการที่ท าค าพิพากษานี้จ านวน 2 ใน 3 คน 
เพราะตุลาการอีกหนึ่งคนมีความเห็นแย้งว่าเจ้าหน้าที่ได้กระท าการเกินกว่าเหตุ เป็นการกระท าละเมิดที่ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 1 ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคด ี(สรุปความเห็นแย้งฯ ตามแนบท้าย) 

 
ติดตามเร่ืองราวที่ผา่นมาของคดีได้ที่ https://voicefromthais.wordpress.com/ 2017/01/20/ศาลปกครองสงขลา

นัดฟังค า/ 

 
สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้  

 นายปรีดา นาคผิว   ทนายความมูลนิธิผสานวฒันธรรม โทร 098-6222474 



สรุปความเห็นแย้งของตุลาการเสียงข้างน้อย 
 

ตุลาการเสียงข้างน้อยซึ่งเป็นองค์คณะพิจารณาและพิพากษาทั้งสองคดีดังกล่าว ท าความเห็นแย้งไม่เห็นพ้อง
ด้วยกับความเห็นขององค์คณะตุลาการอีก 2 คน  โดยตุลาการเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่า  

กรณีของคดีหมายเลขด าที่ 155/2557 ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามค าให้การของพนักงานสอบสวนที่ให้
ค าให้การต่อศาลจังหวัดนราธิวาส ในชั้นไต่สวนชันสูตรพลิกศพ ประกอบกับภาพถ่ายประกอบส านวนการสอบสวนคดี
ชันสูตรพลิกศพ พบศพนายสูเพียง สาและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ โดยไม่ปรากฎอาวุธระเบิดมือแบบขว้างในที่เกิดเหตุหรือ
อาวุธอ่ืนใกล้กับศพนายสูเพียงฯ นอกจากนี้ในสถานการณ์ดังกล่าวโดยสามัญส านึกของเจ้าหน้าที่ต ารวจ การควบคุมตัว
นายสูเพียงฯ ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าเป็นพวกเดียวกับกลุ่มบุคคลที่ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ จะต้องกระท า
ด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด และไม่มีความจ าเป็นใดๆ ที่ต้องตัดสายรัดพลาสติกที่ข้อมือของนายสูเพียงฯ การที่
เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อาวุธปืนยิงนายสูเพียงฯ เสียชีวิต โดยอ้างว่านายสูเพียงฯได้หลบหนีระหว่างการควบคุมตัวภายหลัง
ตัดสายรัดพลาสติกที่ข้อมือ แล้วเข้าไปในบ้านหลังที่เกิดเหตุเพ่ือน าวัตถุระเบิดเข้าท าร้ายเจ้าหน้าที่ต ารวจ เป็นข้อโต้แย้ง
ที่ไม่อาจรับฟังได้ การกระท าดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยไม่มีเหตุอันควร จึงเป็นการจงใจท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิต  

และกรณีของคดีหมายเลขด าที่ 156/2557 ตุลาการเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่า ในสถานการณ์ดังกล่าวการ
ควบคุมตัวนายอุสมาน เด็งสาแม ซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกันกับกลุ่มบุคคลที่ยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เข้าไปในสวนยางพาราเพ่ือค้นหาอาวุธปืนที่ซุกซ่อนอยู่นั้น จะต้องกระท าด้วยความระมัดระวังอย่างถึงที่สุด และไม่มี
ความจ าเป็นใดๆ ที่ต้องตัดสายรัดพลาสติกที่ข้อมือของนายอุสมานฯ การที่เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อาวุธปืนยิงนายอุสมานฯ
เสียชีวิต โดยอ้างว่าขณะน านายอุสมานฯตรวจบริเวณสวนยางพาราเพ่ือค้นหาอาวุธปืนตามค ากล่าวอ้างของนายอุสมาน
ฯ ว่าได้น าอาวุธปืนมาซ่อนแถวบริเวณดังกล่าว ขณะน าตรวจนั้นนายอุสมานฯได้ร้องขอให้ตัดสายพลาสติดรัดข้อมือออก 
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ควบคุมตัวเห็นว่านายอุสมานฯให้ความร่วมมือจนเป็นที่น่าไว้วางใจ จึงได้ตัดสายรัดข้อมือออก ต่อมา
นายอุสมานได้หลบหนีระหว่างการควบคุมตัวแล้วหยิบอาวุธปืนซึ่งซ่อนในบริเวณสวนยางพารายิงเจ้าหน้าที่ต ารวจ จน
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้นายอุสมานฯ ถึงแก่ความตาย เป็นข้อโต้แย้งที่ไม่อาจรับฟังได้ การกระท า
ดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ต ารวจโดยไม่มีเหตุอันควร จึงเป็นการจงใจท าต่อบุคคลอ่ืนโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่
ชีวิต เช่นเดียวกันกับคดีหมายเลขด าที่ 155/2557 

ดังนั้น การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ทั้งสองคดี) ซี่งเป็นเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ) เป็นการกระท าละเมิดตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ซึ่งเป็น
หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงต้องรับผิดในผลแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท าในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว ในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี(ทั้งสองคดี) 

 


