สรุปประเด็นคาพิพากษา
กรณี เจ้าพนักงานตารวจสลายการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมคัดค้าน
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
คดีหมายเลขดาที่ ๔๕๔/๒๕๔๖
คดีหมายเลขแดงที่ ๕๑/๒๕๔๙

ศาลปกครองสงขลา

คดีระหว่าง
นายเจะเด็น อนันทบริพงศ์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๑๖ คน

ผูฟ้ ้ องคดี

สานักงานตารวจแห่งชาติ
จังหวัดสงขลา
กระทรวงมหาดไทย

ผูถ้ กู ฟ้ องคดี

ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓

เรื่อง คดีพพิ าทเกีย่ วกับการทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องรัฐ กระทาละเมิดอันเนื่องมาจากการใช้อานาจตาม
กฎหมาย
ข้อเท็จจริ งโดยย่อ
โครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย ของบริษทั ทรานส์ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จากัด ได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลไทยให้ดาเนินโครงการ โดยประกาศให้พน้ื ทีอ่ าเภอจะนะ
อาเภอนาหม่อม อาเภอหาดใหญ่ และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นเขตระบบการขนส่งปิโตรเลียม
ทางท่อในทะเลและบนบก ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็ นภูมลิ าเนาและพืน้ ทีท่ างานของผูฟ้ ้ องคดี โดยผูฟ้ ้ องคดี
และประชาชนในอาเภอจะนะและใกล้เคียง เห็นว่าการดาเนินโครงการดังกล่าว ซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ าก
รัฐบาลไทยนัน้ เป็ นการใช้ดุลพินิจทีไ่ ม่ชอบ กระบวนการจัดทาประชาพิจารณ์เพื่อรับฟงั ความคิดเห็นจาก
ประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบกระทาไปโดยไม่ชอบ อีกทัง้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
(EIA) ก็จดั ทาโดยคลาดเคลื่อน ไม่ครบถ้วนตามความเป็นจริง และมีหลักฐานหลักฐานน่าเชื่อถือได้ว่า ผล
การดาเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม วิถชี วี ติ ของชุมชน และเป็นการจัดการ
ทรัพยากรของชาติทส่ี ่งผลเสียหายต่อส่วนรวม ทาให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ได้รบั ผลประโยชน์จาก
โครงการเพียงร้อยละ ๑๕ ของผลประโยชน์ทงั ้ หมด ซึง่ ต้องแลกกับการสูญเสียทรัพยากรของชาติ
กระทบต่อวิถชี วี ติ และสิทธิชุมชนของประชาชนในพืน้ ที่ ผูฟ้ ้ องคดีจงึ ร่วมกับประชาชน รณรงค์คดั ค้าน
การดาเนินโครงการดังกล่าว ด้วยวิธกี ารชุมนุมเรียกร้อง และยืน่ ข้อเสนอเพื่อให้รฐั บาลพิจารณาทบทวน
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ยกเลิกการดาเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ปีพ.ศ. ๒๕๓๙ เรือ่ ยมา อันเป็นการใช้สทิ ธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการจัดการ ปกป้องและบารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน
เหตุแห่งคดีน้เี กิดขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ บริเวณสะพานจุติ บุญสูง ใกล้โรงแรมเจ.บี.
หาดใหญ่ เมือ่ กลุ่มผูช้ ุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย นิสติ นักศึกษา
และประชาชนทัวไป
่ ได้รวมตัวกันเพื่อใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ เตรียมไปยืน่
หนังสือเสนอข้อเรียกร้องให้รฐั บาลทบทวนการอนุมตั โิ ครงการก่อสร้างท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซ
ไทย-มาเลเซีย ต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ซึง่ มีกาหนดการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรีสญ
ั จร
ณ โรงแรมดังกล่าว ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕
เมือ่ กลุ่มผูช้ ุมนุมเดินทางมาถึงอาเภอหาดใหญ่ บริเวณถนนจุตอิ นุสรณ์ ใกล้โรงแรมเจ.บี.
หาดใหญ่ ก็ไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ เนื่องจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้กาหนดให้เส้นทางโดยรอบโรงแรม
เป็นพืน้ ทีร่ กั ษาความปลอดภัย โดยตัง้ แผงเหล็กและมีเจ้าหน้าทีต่ ารวจตัง้ แถวปิดกัน้ ไว้บริเวณสะพานจุติ
บุญสูง ซึง่ อยูห่ ่างจากโรงแรมประมาณ ๔๐๐ เมตร ผูร้ ว่ มชุมนุมจึงหยุดรอหน้าแผงเหล็กและรอการเจรจา
เพื่อขอเคลื่อนขบวนผูช้ ุมนุมเข้าไปบริเวณสวนหย่อมใกล้อาคารจอดรถของโรงแรม อันเป็นจุดนัดหมายที่
ได้กาหนดไว้ก่อนแล้ว แต่ในระหว่างทีก่ ลุ่มผูช้ ุมนุมคัดค้านหยุดรอการเจรจา และกาลังจับกลุ่มกัน
รับประทานอาหารและประกอบพิธลี ะหมาดตามหลักทางศาสนาอิสลามอยูน่ นั ้ ในเวลาประมาณ
๒๑.๐๐ น. เจ้าหน้าทีต่ ารวจได้เข้าสลายการชุมนุม และจับกุมผูช้ ุมนุมบางส่วน เป็นเหตุให้มผี ชู้ ุมนุม
ได้รบั บาดเจ็บ รถยนต์ทใ่ี ช้เป็นพาหนะได้รบั ความเสียหาย และไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้
ต่อไป
ผูร้ ว่ มชุมนุม ซึง่ เจ้าหน้าทีต่ ารวจเข้าสลายการชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จานวน ๓๐ คน
ได้ยน่ ื ฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เป็ นคดีหมายเลขดาที่ ๕๔๕/๒๕๔๖ เพื่อเรียกค่าเสียหายจากการ
ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามทีม่ าตรา
๔๔ รัฐธรรมนูญแห่ง
1
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้รบั รองและคุม้ ครองไว้ โดยศาลปกครองสงขลาและศาลปกครอง
สูงสุดมีคาสังรั
่ บฟ้องเฉพาะผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ ในส่วนทีเ่ รียกค่าเสียหายจากการถูกละเมิดเสรีภาพในการ
ชุมนุ ม และไม่รบั คาฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีในส่วนที่ ให้ศาลกาหนดคาบังคับให้ผถู้ ูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหาย
จากการได้รบั บาดเจ็บและเสียหายของทรัพย์สนิ ไว้พจิ ารณา เนื่องจากการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้
1

มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
การจากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในกรณีการชุมนุม
สาธารณะ และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ ที่สาธารณะ หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้ อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยูใ่ น
ภาวะการสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินหรือประกาศใช้ กฎอัยการศึก
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ร่วมชุมนุม ของผูถ้ ูกฟ้องคดี เป็นการดาเนินกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ อยูใ่ นอานาจพิจารณา
พิพากษาของศาลยุตธิ รรม
คาขอ
๑. ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามร่วมกันหรือแทนกันชดให้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ ถึงผูฟ้ ้ องคดี
ที่ ๑๒ เป็นเงินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๓ เป็นเงิน ๒๔,๑๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๔ เป็นเงิน ๒๙,๔๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๕ เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๖ เป็นเงิน ๒๔,๑๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๗ เป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๘ เป็นเงิน ๓๒,๖๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๙ เป็นเงิน ๒๗๗,๑๘๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๐ เป็นเงิน ๓๙,๕๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๑ เป็นเงิน ๕๘,๕๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๒ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๓ เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๔ เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๕ เป็นเงิน ๙๗,๔๕๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๖ เป็นเงิน ๑๑๘,๔๕๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๗ เป็นเงิน ๑๗๔,๔๓๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๘ เป็นเงิน ๑๙๖,๔๕๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๙ เป็นเงิน ๑๔๙,๑๐๐ บาท
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๓๐ เป็นเงิน ๔๑๒,๐๐๐ บาท
รวมเป็ นเงินทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามต้องร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบ ทัง้ สิน้
๒,๐๒๐,๒๖๐ บาท
๒. ขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามร่วมกันหรือแทนกัน ชดใช้ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้น
เงินค่าเสียหาย แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบในแต่ละรายตามข้อ ๑ นับแต่วนั ฟ้อง จนกว่าจะชาระเสร็จ
๓. ขอให้ศาลสังคื
่ นค่าธรรมเนียมทัง้ หมดหรือบางส่วน
ศาลได้ไต่สวนคู่กรณี 2และมีคาสังรั
่ บคาฟ้อง 3ตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑ ถึงที่ ๒๔ ทีใ่ ห้ศาล
กาหนดคาบังคับ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุ ม เพื่อยืน่ หนังสือ
ต่อนายกรัฐมนตรีไว้พจิ ารณา และไม่รบั คาฟ้องตามคาขอของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๓ ถึงที่ ๓๐ ทีใ่ ห้กาหนดคา
บังคับ ให้ผถู้ ูกฟ้องคดีรว่ มกันชดใช้ค่าเสียหาย จากการได้รบั บาดเจ็บและเสียหายของทรัพย์สนิ อันเกิด
จากการกระทาของเจ้าหน้าทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีไว้พจิ ารณา
ประเด็นคาพิ พากษาศาลปกครองสงขลา
คดีมปี ระเด็นทีต่ อ้ งวินิจฉัย ๓ ประเด็น
ประเด็นที่หนึ่ ง การที่ผฟ้ ู ้ องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๒๔ ยื่นฟ้ องคดีนี้เป็ นฟ้ องซา้ หรือไม่
แม้จะปรากฎข้อเท็จจริงว่า ก่อนทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ จะยืน่ ฟ้องคดีน้ี ผูต้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา ได้ขอให้ศาลปกครองสงขลา มีคาวินิจฉัยเกีย่ วกับการกระทาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ที่ ๑, ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ที่ ๒, รองผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติ ที่ ๓,
2
3

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๗
คาสัง่ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗
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ผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ ๔ เจ้าหน้าทีต่ ารวจผูป้ ฏิบตั ติ ามคาสัง่ กรณีปราบปรามการ
ชุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซีย บริเวณหน้าโรงแรมเจ.บี หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่ ๕ ผูถ้ ูก
ฟ้องคดี ทีใ่ ห้สลายการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีทงั ้ สามสิบ ซึง่ มีผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ ในคดีน้รี วมอยูด่ ว้ ย ว่าเป็น
การกระทาทีช่ อบด้วยรัฐธรรมนูญพ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ หรือไม่ และศาลนี้ได้มคี าสัง่ ไม่รบั คาฟ้องไว้
พิจารณา ซึง่ คดีดงั กล่าวถึงทีส่ ุดแล้ว แต่เนื่องจากผูฟ้ ้ องคดีในคดีน้ี มิได้เป็ นคู่กรณีเดียวกันกันกับคดีก่อน
และประเด็นทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ ขอให้ศาลวินิจฉัยในคดีน้กี ต็ ่างจากคดีก่อน เพราะผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔
ขอให้ศาลวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สามได้กระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ และผูถ้ ูกฟ้อง
คดีจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีหรือไม่ เพียงไร อันต่างจากคดีก่อน ทีผ่ ตู้ รวจการแผ่นดินของ
รัฐสภาขอให้ศาลวินิจฉัยเกีย่ วกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการกระทาของเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีถ่ ูกฟ้องคดี
คาฟ้องของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ จึงไม่เป็ นฟ้องซ้า
ประเด็นที่สอง ผูฟ้ ้ องคดีที่๑-๒๔ ฟ้ องคดีนี้ภายในกาหนดเวลาการฟ้ องคดีหรือไม่
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ ฟ้องว่าเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดี ได้รว่ มกันออกคาสังและด
่
าเนินการใช้กาลัง
สลายการชุมนุ ม ทีผ่ ฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ กับกลุ่มผูร้ ว่ มชุมนุมได้รว่ มกันใช้เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อยืน่
หนังสือต่อนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๔๔ และขอให้ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้
สามร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดี ตามคาฟ้องเป็ นคดีพพิ าทอันเกีย่ วกับการกระทา
ละเมิดของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ อันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๙(๓) แห่ง
พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ ซึง่ ต้องยืน่ คาฟ้องภายใน
กาหนดเวลาหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีร่ ู้ หรือควรรูเ้ หตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนบั แต่วนั ทีม่ เี หตุแห่งการ
ฟ้องคดี เมือ่ คดีน้ผี ฟู้ ้ องคดีรเู้ หตุแห่งการฟ้องคดีน้ี เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ และได้นาคดีมาฟ้อง
ศาล ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๖ จึงเป็ นการยืน่ ฟ้องคดีภายในเวลาตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ประเด็นที่สาม การที่เจ้าหน้ าที่ของผูถ้ กู ฟ้ องคดีทงั ้ สามได้ปฏิ บตั ิ หน้ าที่ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อยในบริ เวณสถานที่ที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมเจ.บีหาดใหญ่ จ.สงขลา
ด้วยการจัดตัง้ ศูนย์อานวยการเพื่อสังการการวางก
่
าลังเจ้าหน้ าที่ตารวจ และวางแนวแผงเหล็ก
กัน้ ขวางทางเข้าโรงแรม รวมทัง้ การสลายการชุมนุมของผูฟ้ ้ องคดีที่ ๑-๒๔ ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม
๒๕๔๕ เป็ นการกระทาละเมิ ดต่อเสรีภาพในการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีหรือไม่ และผูถ้ กู ฟ้ องคดีทงั ้
สาม ซึ่งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ผฟ้ ู ้ องคดีหรือไม่ เพียงใด
ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า สานักงานตารวจแห่งชาติ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ มีอานาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับ
การรักษาความสงบเรียบร้อย โดยมีตารวจภูธรจังหวัดสงขลา ซึง่ เป็นราชการบริหารส่วนภูมภิ าค มี
อานาจหน้าทีเ่ กีย่ วข้องกับคดีน้ี ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยแก่ประชาชนในเขต
อานาจรับผิดชอบ ควบคุม และอานวยความสะดวกด้านการจราจรในเขตอานาจรับผิดชอบ และ
ปฏิบตั งิ านร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง หรือทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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จังหวัดสงขลา ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ มีอาจหน้าที่
เกีย่ วกับการบาบัดทุกข์ บารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และการอื่นตามทีก่ ฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะในการปฏิบตั ติ ามแผนรักษาความสงบ
แห่งชาติ ของสานักนายกรัฐมนตรี(รช.๑๔๑) เมือ่ เกิดสถานการณ์การก่อความไม่สงบและการจราจลขึน้
ในขัน้ ต้นให้การอานวยการป้องกันการก่อความไม่สงบและการจราจลเป็ นความรับผิดชอบของ
กระทรวงมหาดไทยตามหน้าทีด่ ว้ ยการใช้กาลังตารวจ ส่วนราชการพลเรือนและรัฐวิสาหกิจ ดาเนินการ
รักษาความสงบตามทีก่ องอานวยการป้องกันภัยฝา่ ยพลเรือนแห่งราชอาณาจักรกาหนด
ดังนัน้ การทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สาม ซึง่ มีอานาจหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อย ได้รว่ มกัน
ดาเนินการให้มกี ารจัดทาแผน ชื่อแผน “แหลมสน ๐๕/๒๕๔๕” ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๕ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมเจบี ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็น
การกระทาในทางปกครอง ตามอานาจหน้าที่ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันเหตุรา้ ยทีอ่ าจเกิดขึน้
และเพื่อรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี มิได้เป็ นการการทาต่อผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑๒๔ โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดี เพื่อยืน่ หนังสือเสนอ
ข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทจ่ี ะมาประชุมแต่อย่างใด
การจัดตัง้ ศูนย์อานวยการเพื่อสังการการวางก
่
าลังเจ้าหน้าทีต่ ารวจและวางแนวลวดหนามและ
แผงเหล็กกัน้ ขวางทางเข้าโรงแรม ก็เป็นการปฏิบตั ไิ ปตามแผนรักษาความปลอดภัยทีว่ างไว้ ไม่ได้ม ี
วัตถุประสงค์เพื่อขัดขวางการใช้เสรีภาพในการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีเช่นกัน ดังนัน้ จึงไม่เป็ นการกระทา
ละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีแต่อย่างใด
การที่เจ้าหน้ าที่ตารวจได้ดาเนิ นการสลายการชุมนุมของผูฟ้ ้ องคดี และกลุ่มผูช้ ุมนุมซึ่ง
ชุมนุมอยู่บริ วเณสพานจุติ บุญสูง ซึ่งเป็ นทางเข้าถนนจุติอนุสรณ์ เป็ นเหตุให้ผฟ้ ู ้ องคดีทงั ้ ยี่สิบสี่
ไม่สามารถใช้เสรีภาพในการชุมนุมได้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐
มาตรา ๔๔ เป็ นการกระทาละเมิ ดต่อผูฟ้ ้ องคดี หรือไม่
เสรีภาพในการชุมนุม ตามมาตรา ๔๔ แบ่งเป็นสองลักษณะคือ เสรีภาพในการชุมนุมทีม่ ใิ ช่เป็น
การชุมนุมสาธารณะ ซึง่ ถ้าเป็นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะมาจากัดเสรีภาพในการชุมนุมไม่ได้ และอีกลักษณะ คือ เสรีภาพในการชุมนุมสาธารณะ ซึง่ ใน
ลักษณะนี้ แม้จะมีการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ รัฐธรรมนูญให้อานาจหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะจากัดเสรีภาพได้ แต่ตอ้ งมีบทกฎหมายเฉพาะให้อานาจไว้ โดยกฎหมายทีใ่ ห้อานาจ
ในการจากัดเสรีภาพดังกล่าว จะต้องเป็นไปเพื่อคุม้ ครองความสะดวกของประชาชนทีจ่ ะใช้ทส่ี าธารณะ
หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างทีป่ ระเทศอยูใ่ นภาวะสงคราม หรือมีการประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก คดีน้ผี ฟู้ ้ องคดีได้ชุมนุ มอยูก่ บั กลุ่มผูช้ ุมนุ มคัดค้าน
โครงการฯ บริเวณสะพานจุติ บุญสูง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อันเป็นสถานทีส่ าธารณะ จึงเป็น
การชุมนุมสาธารณะ
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การชุมนุมของผูฟ้ ้ องคดีและกลุ่มผูช้ ุมนุม เป็ นการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
หรือไม่
เมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๕ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๒ กับประชาชนกลุ่มผูค้ ดั ค้านโครงการท่อส่ง
ก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย ได้รวมตัวกันเพื่อยืน่ หนังสือ เสนอข้อเรียกร้องให้ทบทวน
การอนุมตั โิ ครงการ ต่อนายกรัฐมนตรี ทีจ่ ะมาประชุมคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมเจบี อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยนัดหมายให้มกี ารพักรอ ณ สวนหย่อม ใกล้อาคารจอด
รถของโรงแรม โดยมีผฟู้ ้ องคดีท่ี ๒๓ เข้าร่วมเดินทางมาชุมนุ ม และผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๒๔ ไปสังเกตการณ์และ
ร่วมชุมนุ ม เมือ่ ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๓ และกลุ่มผูช้ ุมนุมเดินทางมาถึงทางเข้าถนนจุตอิ นุสรณ์ บริ เวณสะพาน
จุติ บุญสูง เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น.แล้วไม่สามารถเดินทางไปยังจุดนัดหมายทีบ่ ริเวญสวนหย่อมใกล้
อาคารจอดรถโรงแรมได้ เนื่องจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ตงั ้ แถวปิดกัน้ ไว้ ซึง่ ได้มกี ารเจรจาต่อรองกัน
เกีย่ วกับสถานทีช่ ุมนุม และในระหว่างทีร่ อผลการเจรจาอยูน่ นั ้ เจ้าหน้าทีต่ ารวจซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ใช้กาลังเข้าสลายการชุมนุม
ปรากฎภาพเหตุการณ์ตามแผ่นบันทึกภาพและเสียง พบว่า ก่อนทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจจะเดินอ้อม
ั ่ ผ่ ฟู้ ้ องคดีและกลุ่มผูช้ ุมนุ มกาลังชุมนุ มอยูแ่ ล้วผลักดันเพื่อสลายการชุมนุ มนัน้
แผงเหล็กเข้าไปอยูฝ่ งที
กลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม กาลังประกอบพิธกี รรมทางศาสนา บางส่วนนังล้
่ อมวงใกล้
แผงเหล็ก บางส่วนกระจัดกระจายอยูท่ วไปในที
ั่
ช่ ุมนุ ม โดยไม่ปรากฎว่า กลุ่มผูช้ ุมนุมกาลังกระทาการใด
หรือมีพฤติการณ์ใดๆอันเป็นการแสดงให้เห็นว่ากาลังจะใช้ความรุนแรง
ข้อเท็จจริงจากรายงานการพิจารณาสอบสวนและศึกษาเรือ่ งกรณีการใช้ความรุนแรงปราบปราม
ประชาชนผูช้ ุมนุมคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย โดย
คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒสิ ภา พบว่า ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจตัง้ แถวใช้
กระบองเคาะโล่และดาหน้าเข้าหากลุ่มผูช้ ุมนุม โดยใช้โล่ผลักดันกลุ่มผูช้ ุมนุมให้ถอยร่นไปนัน้ ไม่ปรากฎ
ว่ากลุ่มผูช้ ุมนุ มได้กระทาการอย่างใดทีฝ่ า่ ฝืนกฎหมาย ฝา่ ฝืนคาสังเจ้
่ าพนักงาน และไม่ปรากฏด้วยว่า
เจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ประกาศหรือแจ้งข้อความว่าเจ้าหน้าทีต่ ารวจกาลังจะใช้อานาจหน้าทีใ่ นการรักษา
ความสงบโดยใช้กาลัง หรือได้แจ้งข้อความว่ากลุ่มผูช้ ุมนุมได้กระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง เห็นว่า ผู้
ฟ้องคดีซง่ึ ได้รว่ มชุมนุ มอยูใ่ นกลุ่มผูช้ ุมนุ ม และผูช้ ุมนุ ม ได้ชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธ
เจ้าหน้ าที่ตารวจจะจากัดเสรีภาพในการชุมนุมด้วยการสลายการชุมนุมได้หรือไม่
พิจารณาจากอานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สาม เห็นว่า การทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจเดินอ้อ มแผง
ั ่ ผ่ ฟู้ ้ องคดี และกลุ่มผูช้ ุมนุ มกาลังชุมนุ มกันอยู่ แล้วผลักดันให้สลายการชุมนุ มจน
เหล็กกัน้ เข้าไปยังฝงที
เกิดการชุลมุนต่อสูก้ นั เป็ นการดาเนินการตามอานาจหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ และแผนรักษาความ
ปลอดภัยตามกฎหมายและระเบียบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย อันเป็นการกระทาทางปกครอง แต่
โดยทีก่ ารชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีกบั กลุ่มผูช้ ุมนุ ม เป็ นการชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธ และเป็ นการ
ชุมนุมในทีส่ าธารณะการจะจากัดเสรีภาพในการชุมนุมดังกล่าวจะทาได้เฉพาะในกรณีทอ่ี าศัยอานาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายเฉพาะ ตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ แต่ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจ
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เข้าไปสลายการชุมนุมนี้ ไม่มบี ทกฎหมายเฉพาะทีใ่ ห้อานาจจากัดการชุมนุมสาธารณะโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ และบทกฎหมายประกอบกับแผนรักษาความปลอดภัยทีใ่ ห้อานาจแก่ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ก็มใิ ช่บทกฎหมายเฉพาะดังกล่าวแต่อย่างใด การทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจ
ในสังกัดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ จากัดเสรีภาพการชุมนุ มของผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ และกลุ่มผูช้ ุมนุม จึงเป็น
การกระทาทางปกครองทีไ่ ม่ชอบด้วยบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ
การที่เจ้าหน้ าที่ตารวจจากัดเสรีภาพในการชุมนุมด้วยการสลายการชุมนุม เป็ นการ
กระทาละเมิ ดหรือไม่
การกระทาทีเ่ ป็นละเมิดในทางปกครอง พระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ มิได้บญ
ั ญัติ
นิยามไว้ จึงต้องนาหลักกฎหมายเกีย่ วกับการกระทาทีเ่ ป็นละเมิดในทางแพ่งมาอนุโลมใช้กบั การกระทา
ทีเ่ ป็นละเมิดในทางปกครองในฐานะทีเ่ ป็นหลักกฎหมายทัวไป
่ ซึง่ การกระทาละเมิดตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องเป็นการกระทาทีผ่ ดิ กฎหมายโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้
เขาเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สนิ หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด ซึง่ ในกรณีทท่ี าให้
เสียหายแก่เสรีภาพนัน้ เสรีภาพตามกฎหมายมหาชนจะมีความหมายไปในทางทีเ่ กีย่ วกับความมีอสิ ระที่
จะกระทาการหรืองดเว้นกระทาการในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง คาว่าเสรีภาพในทางคดีปกครองหมายความ
รวมถึงเสรีภาพตามกฎหมายมหาชนด้วย
เมือ่ เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้ จึง
ก่อให้เกิดหน้าทีแ่ ก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีจ่ ะงดเว้นไม่กระทาการอันใดอันเป็นการ
ละเมิดเสรีภาพดังกล่าว เมือ่ คดีน้ผี ฟู้ ้ องคดีทงั ้ ๒๔ และกลุ่มผูช้ ุมนุมได้ชุมนุมในทีส่ าธารณะโดยสงบและ
ปราศจากอาวุธ อันเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามทีร่ ฐั ธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ ได้รบั รองไว้ การที่
เจ้าหน้าทีต่ ารวจได้ใช้อานาจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ด้วยการผลักดันให้มกี ารสลายการชุมนุม เป็น
การกระทาทางปกครองทีจ่ ากัดเสรีภาพในการชุมนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธของผูฟ้ ้ องคดีและกลุ่มผู้
ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงเป็นการกระทาละเมิดต่อเสรีภาพในการชุมนุมด้วยการใช้อานาจตาม
กฎหมาย ทาให้ผฟู้ ้ องคดี ได้รบั ความเสียหาย โดยไม่อาจอยูช่ ุมนุ มต่อไปเพื่อยืน่ รอยืน่ หนังสือเสนอข้อ
เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีทงั ้ สามต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟ้ ู ้ องคดีที่ ๑-๒๔ หรือไม่ เพียงไร
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ รัฐธรรมนูญได้บญ
ั ญัตริ บั รองไว้ เมือ่ เจ้าหน้าที่
ตารวจ ซึง่ อยูใ่ นสังกัดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้กระทาละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในฐานะ
หน่วยงานต้นสังกัดจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีทงั ้ ๒๔ ซึง่ แม้ว่าผูฟ้ ้ องคดี จะไม่สามารถ
พิสจู น์ให้เห็นว่าการไม่อาจใช้เสรีภาพในการชุมนุมด้วยการอยูช่ ุมนุมต่อไปได้ ทาให้เกิดความเสียหายคิด
เป็ นเงินตามทีฟ่ ้ องก็ตาม ศาลก็สามารถวินิจฉัยค่าเสียหายในคดีน้ตี ามควรและความร้ายแรงแห่งละเมิด
เมือ่ เจ้าหน้าทีต่ ารวจจากัดเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญได้บญ
ั ญัติ
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รับรองไว้ จึงถือได้ว่าเป็นการกระทาละเมิดทีม่ คี วามร้ายแรง เนื่องจากเป็นการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วย
บทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ศาลเห็นควรกาหนดให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท๑่ี ซึง่ เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีต่ ารวจดังกล่าว
ชดใช้ค่าเสียหายให่แก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑ –๒๔ เป็นเงินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ส่วนเจ้าหน้าทีอ่ ยูใ่ นสังกัดผูถ้ ูก
ฟ้องคดีท่ี ๒ และผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๓ ไม่ปรากฎว่ามีส่วนร่วมในการกระทาละเมิดกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจด้วย
จึงไม่ตอ้ งร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑
พิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ เป็นเงินคนละ ๑๐,๐๐๐
บาท พร้อมดอก เบีย้ ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วนั ฟ้องเป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระเสร็จสิน้ โดยให้ชาระ
ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน นับแต่วนั ทีม่ คี าพิพากษา คืนค่าธรรมเนียมแก่ผฟู้ ้ องคดีท่ี ๑-๒๔ ตามส่วน
แห่งการชนะคดี คาขออื่นนอกจากนี้ให้ยก
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลเพิ่ มเติ ม
ผลจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุ มในครัง้ นัน้ นอกจากการฟ้องคดีปกครองฐานละเมิดเสรีภาพในการ
ชุมนุ มของผูช้ ุมนุ มดังกล่าวแล้ว ยังมีการฟ้องร้องดาเนินคดีกบั ทัง้ ฝา่ ยผูช้ ุมนุ ม และฝา่ ยเจ้าหน้าทีผ่ สู้ งการ
ั่
และเข้าสลายการชุมนุม ดังนี้
๑. ผูช้ ุมนุ มบางส่วนถูกจับกุม และถูกฟ้องร้องดาเนินคดีอาญา ในข้อหามัวสุ
่ มก่อความวุ่นวายขึน้ ใน
บ้านเมือง,ต่อสูข้ ดั ขวางและทาร้ายร่างกายเจ้าพนักงาน และทาลายทรัพย์สนิ สาธารณะประโยชน์
ต่อศาลจังหวัดสงขลา รวม ๒ คดี ซึง่ ศาลจังหวัดสงขลามีคาพิพากษายกฟ้องทัง้ สองคดี และ
พนักงานอัยการโจทก์ ยืน่ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค ๙ มีคาพิพากษายกฟ้องโจทก์ทงั ้ ๒ คดี
ขณะนี้คดีทงั ้ สองอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
๒. ผูร้ ว่ มชุมนุมซึง่ ได้รบั บาดเจ็บและทรัพย์สนิ เสียหาย จากการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่
ตารวจ ได้ยน่ ื ฟ้องคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าเสียหาย ต่อศาลแขวงสงขลา
(คดีหมายเลขดาที่
๓๙๕/๒๕๔๘) ปจั จุบนั ศาลมีคาสังจ
่ าหน่ ายคดี เพื่อรอผลการพิจารณาคดีของคดีอาญา
๓. ผูร้ ว่ มชุมนุ มได้ยน่ ื ฟ้องคดีอาญา พลตารวจเอกสันต์ ศรุตานนท์ กับพวกรวม ๓๘ คน ในข้อหา
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบตั แิ ละละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบ กระทาการให้เกิดการวุ่นวายขึน้
ในบ้านเมือง,ร่วมกันทาร้ายผูอ้ ่นื จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กาย, ร่วมกันก่อให้เกิดการวุ่นวาย
ขึน้ ในทีป่ ระชุมศาสนิกชน ต่อศาลจังหวัดสงขลา เป็นคดีหมายเลขดาที่ ๑๘๑๘/๒๕๔๖ ขณะนี้คดี
อยูร่ ะหว่างการสืบพยานโจทก์
สรุปโดย นางสาวจริงจัง นะแส
มูลนิธนิ ิตธิ รรมสิง่ แวดล้อม (EnLAW)
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