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ศาลปกครองสูงสุดมีคาพิ พากษาให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผไ้ ู ด้รบั ความเสียหายจากการชุมนุม
บริ เวณหน้ ารัฐสภาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกฟ้ องสานักนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ศาลปกครองกลางได้อ่านค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุ ด
คดีหมายเลขดาที่ อ. ๒๘๐/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ อ. ๑๔๔๒/๒๕๖๐ ในคดีทน่ี ายชิงชัย อุดมเจริญกิจ กับ
พวกรวม ๒๕๐ คน ผู้ฟ้องคดี และนายกร เอี่ยมอิทธิพล กับพวกรวม ๑๑ คน ผู้ร้องสอด ฟ้องสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เป็ นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ กรณีสลายการ
ชุมนุ มบริเ วณหน้ ารัฐสภาเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาให้ผู้ชุ มนุ มได้รบั ความเสียหายแก่ ชีว ิต ร่างกายและ
ทรัพย์สนิ โดยคดีน้ศี าลปกครองกลางวินิจฉัยว่า การกระทาของเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองเป็ นการ
กระทาเกินกว่าเหตุอนั เป็ นการกระทาละเมิดแก่ผฟู้ ้ องคดีและผูร้ อ้ งสอด และมีคาพิพากษาให้ผถู้ ูกฟ้องคดี
ทัง้ สองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดีและผูร้ อ้ งสอด จานวน ๒๕๔ ราย
โดยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองมีอานาจหน้าที่ยบั ยัง้ การชุมนุ มที่เป็ นไป
โดยฝา่ ฝืนต่อกฎหมายโดยปิดล้อมบริเวณรัฐสภาเพื่อไม่ให้รฐั บาลแถลงนโยบายได้ แต่ไม่ว่าการชุมนุ มจะ
เป็ นไปโดยสงบที่จะได้รบั ความคุ้ม ครองตามรัฐ ธรรมนู ญ หรือ ไม่ ผู้ท่ีมอี านาจหน้ าที่ก็ต้อ งปฏิบตั ิต่ อ
ผู้ชุมนุ ม ตามขัน้ ตอนและวิธ ีก ารที่เ หมาะสม แต่ ก ารปฏิบ ัติห น้ าที่ของเจ้าหน้ า ที่ของผู้ถู ก ฟ้ อ งคดีท่ี ๑
มีขอ้ บกพร่องในขัน้ ตอนการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้ในการสลายการชุมนุ มและวิธกี ารยิงแกสน้ าตา
ประกอบกับแกสน้ าตาที่นามาใช้ไ ด้ซ้อื มาเป็ นเวลานานจึงมีประสิทธิภาพต่ า ทาให้ต้องใช้แกสน้ าตา
ั ่ ่วนชุลมุนและผู้ชุมนุ มได้รบั อันตรายเกิด
จานวนมากเกินกว่าที่จะใช้โดยปกติทวไป
ั ่ ทาให้เกิดการปนป
ความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกายและทรัพย์สนิ ของผูช้ ุมนุ ม จึงเป็ นการกระทาละเมิดทีผ่ ู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึง่ เป็ น
หน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าทีต่ อ้ งรับผิดในความเสียหายดังกล่าว ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ นัน้ มติคณะรัฐมนตรี
ทีใ่ ห้มกี ารประชุมแถลงนโยบายทีร่ ฐั สภาเป็ นไปตามปกติ ซึง่ หากมีเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อย หน่ วยงาน
ที่เ กี่ยวข้องเช่ นผู้ถู กฟ้ อ งคดีท่ี ๑ สมควรติด ตามสถานการณ์ แ ละเตรียมการเพื่อ ป้อ งกันแก้ไ ขปญั หา
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจงึ ไม่ได้กาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการสลายการชุมนุ ม จึงไม่ได้กระทา
ละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จะต้องรับผิดต่ อผู้ได้รบั ความเสียหาย สาหรับความรับผิดของผู้ถูกฟ้องคดี
ที่ ๑ นัน้ การกระทาละเมิดสืบเนื่อ งมาจากการชุมนุ มบางส่ว นที่มลี กั ษณะทาให้ผู้อ่นื เกรงกลัว ซึ่งเป็ น
หน้ า ที่ข องผู้ ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ ที่จ ะต้ อ งระงับ ยับ ยัง้ การกระท าดัง กล่ า ว จึง ให้ล ดค่ า เสีย หายลงจากที่
ศาลปกครองกลางกาหนด ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคาพิ พากษาแก้คาพิ พากษาของศาลปกครองกลาง
เป็ นให้ สานักงานตารวจแห่ งชาติ ผู้ถกู ฟ้ องคดีที่ ๑ รับผิ ดชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผ้ฟู ้ องคดีและ
ผู้ร้องสอด จานวน ๒๕๔ ราย ลดลงจากที่ศาลปกครองชัน้ ต้ นกาหนดร้อยละ ๒๐ และยกฟ้ องสานัก
นายกรัฐมนตรี ผูถ้ กู ฟ้ องคดีที่ ๒ (รายละเอียดเพิม่ เติมปรากฏตามสรุปย่อคาพิพากษาทีแ่ นบ)
สานักงานศาลปกครอง วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สานักประชาสัมพันธ์
ข้อมูลฉับไว ไขข้อข้องใจ ใส่ใจประชาชน อาคารศาลปกครอง เลขที่ ๑๒๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕ โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๑๕๒ , ๐ ๒๑๔๑ – ๑๑๑๖๕, ๖๗ – ๖๘ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๘๐๖ Facebook: สานักงานศาลปกครอง
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สรุปย่อคาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขดาที่ อ. ๒๘๐/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่๑๔๔๒/
๒๕๖๐ ระหว่างนายชิงชัย อุดมเจริญกิจ กับพวกรวม ๒๕๐ คน ผูฟ้ ้ องคดี นายกรณ์ เอี่ยมอิทธิพล กับ
พวกรวม ๑๑ คน ผูร้ อ้ งสอด สานักงานตารวจแห่งชาติ ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ สานักนายกรัฐมนตรี ผูถ้ ูกฟ้อง
คดีท่ี ๒
คดีน้ี ผู้ฟ้ องคดี ๒๕๐ คนและผู้ร้อ งสอด ๑๑ คน ฟ้อ งว่ า จากการสลายการชุ มนุ มบริเ วณหน้ า
รัฐสภาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ทาให้ผู้ชุมนุ มได้รบั ความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกายและทรัพย์สนิ เป็ นเหตุให้
ผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๘ ถึงแก่ความตาย ผูฟ้ ้ องคดีอ่นื และผูร้ อ้ งสอดได้รบั อันตรายแก่กายสาหัสและได้รบั อันตราย
แก่กาย จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ศาลปกครองกลางไม่รบั คาร้องของ
ผูร้ อ้ งสอดที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๙ และที่ ๑๑ ไว้พจิ ารณา ต่อมา มีคาพิพากษาโดยวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่
ต ารวจไม่ปฏิบตั ิต ามหลัก มาตรฐานสากลในการสลายการชุมนุ มจากเบาไปหาหนัก โดยใช้โ ล่ กาบัง
ผลักดัน ใช้ฉีดน้ าจากรถดับเพลิงแล้วจึงค่อยใช้แก๊สน้ าตา รวมทัง้ ต้องประกาศให้กลุ่มผูช้ ุมนุ มทราบก่อน
และการใช้แก๊สน้ าตาได้ยงิ และขว้างตรงเข้าไปยังผู้ชุมนุ มโดยตรงและยิงเข้าใส่เจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์
และรถพยาบาล และการสลายการชุมนุ มได้ใช้แก๊สน้ าตาที่ขดั ต่ออายุ การใช้งาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีและ
รองนายกรัฐมนตรีไ ด้ร่ว มในการประชุมคณะรัฐมนตรีและมีมติว่าต้อ งประชุมในรัฐสภาและสังการให้
่
ผู้ถูกฟ้อ งคดีท่ี ๑ ผลัก ดันประชาชนที่ปิดล้อมรัฐสภาออกไปเพื่อให้แถลงนโยบายในวันดังกล่าวให้ได้
ซึ่ง ในขณะแถลงนโยบายเมื่อ ทราบว่ า มีก ารสลายการชุ ม นุ ม ท าให้ ป ระชาชนบาดเจ็บ นั บ ร้อ ยคน
แต่นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใส่ใจ หลังการประชุมสภาแล้วเสร็จเจ้าหน้ าทีใ่ นสังกัดของผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ยังคง
ใช้กาลังและอาวุธสลายการชุมนุม นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และผูบ้ ญ
ั ชาการตารวจแห่งชาติมไิ ด้
สนใจสังห้
่ ามการกระทาละเมิดต่ อกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความเห็นว่าเป็ นการกระทา
ความผิดฐานปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดและ
คณะกรรมการสิทธิมนุ ษย์ชนแห่งชาติมคี วามเห็นว่าเป็ นการกระทาความผิดฐานทาร้ายร่างกายผูอ้ ่นื เป็ น
เหตุให้ได้รบั อันตรายแก่ กายหรือจิตใจ ได้รบั อันตรายสาหัส ฆ่าและพยายามฆ่าผูอ้ ่นื โดยไต่ตรองไว้ก่อน
จึงเป็ นการกระทาละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีและผู้รอ้ งสอด จึงมีคาพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทงั ้ สองรับผิดชดใช้
ค่ าสินไหมทดแทนแก่ ผู้ฟ้ อ งคดีแ ละผู้ร้อ งสอดจานวนตัง้ แต่ ๘,๙๐๐ บาท ถึง ๕,๑๙๐,๙๖๔.๘๐ บาท
พร้อ มดอกเบี้ยโดยให้ม ีส ิทธิไ ด้รบั ในความเสียหายเท่า ที่เ หลือ จากที่ได้รบั เงินทดแทนเยียวยาความ
เสียหายจากหน่ วยงานของรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ และสงวนสิทธิท่จี ะ
แก้ไขคาพิพากษาในการต้องรักษาอย่างต่อเนื่องภายใน ๒ ปี ยกฟ้องผูฟ้ ้ องคดีท่ี ๔๕ คู่กรณีคอื ผูฟ้ ้ องคดี
ที่ ๑ ถึงที่ ๑๓๕ ที่ ๑๓๗ ถึงที่ ๒๕๐ ผูร้ อ้ งสอดที่ ๒ ที่ ๔ ที่ ๕ ที่ ๗ ที่ ๑๐ กับผูถ้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองอุทธรณ์
ต่อศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าการกระทาของผู้ชุมนุ มเป็ นการ
กระท าเพื่อ ขัด ขวางไม่ ใ ห้น ายกรัฐ มนตรีน าคณะรัฐ มนตรีเ ข้า แถลงนโยบายต่ อ รัฐ สภาไม่ใ ช่ ก ารก่ อ
อาชญากรรมโดยแท้ จึงไม่อาจปฏิบตั ติ ่อผูช้ ุมนุ มทัง้ หมดด้วยวิธกี ารเดียวกับการจับกุมผู้กระทาความผิด
อาญาได้ แต่ หากการชุ มนุ มเป็ นไปโดยฝ่าฝื นต่ อกฎหมายทาให้ผู้อ่ นื เกิดความเกรงกลัว ผู้ถูก ฟ้องคดี
ทัง้ สองย่อมมีอานาจหน้าทีร่ ะงับยับยัง้ ได้ แต่ทงั ้ นี้การปฏิบตั ติ ่อผูช้ ุมนุมก็ตอ้ งเป็ นไปตามกฎหมายระเบียบ
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และขัน้ ตอนวิธกี ารทีเ่ หมาะสมตามทีก่ าหนดไว้ ดังนัน้ ไม่ว่าการชุมนุมจะเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
หรือไม่ ผู้ถู ก ฟ้อ งคดีทงั ้ สองย่อมไม่อ าจปฏิบตั ิต่อ ผู้ชุมนุ มโดยฝ่าฝื นต่ อ กฎหมายระเบียบและขัน้ ตอน
วิธกี ารที่เหมาะสมได้ ซึ่งศาลปกครองชัน้ ต้นได้มคี าสังในคดี
่
หมายเลขดาที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ อันเป็ นคดีท่ี
ผู้ชุมนุ มบางรายยื่นฟ้องขอให้ยุติก ารใช้อาวุธต่ อผู้ชุมนุ มและมีคาขอให้ศาลกาหนดมาตรการคุ้มครอง
ชัวคราวขอให้
่
หา้ มการกระทาดังกล่าวในระหว่างพิจารณาคดี ซึง่ ศาลปกครองชัน้ ต้นวินิจฉัยว่าการชุมนุ ม
หน้ารัฐสภามิใช่การชุมนุมโดยสงบอันจะได้รบั ความคุม้ ครองตามรัฐธรรมนูญ แต่การกระทาของเจ้าหน้าที่
ตารวจในการสลายการชุมต้องกระทาเท่าที่จาเป็ น โดยคานึงถึงความเหมาะสมมีลาดับขัน้ ตอนตามหลัก
สากล เมือ่ การสลายการชุมนุมมีประชาชนเสียชีวติ ๑ ราย และได้รบั บาดเจ็บจานวนมาก โดยประชาชนที่
เข้าร่วมชุมนุมจานวนมากไม่ได้รบั การแจ้งเตือน จึงมีคาสังก
่ าหนดมาตรการหรือวิธกี ารคุม้ ครองให้หากจะ
กระทาการใดๆ ต่ อ ผู้เ ข้าร่ว มชุมนุ มต้อ งดาเนินการเท่าที่จาเป็ นโดยค านึงถึงความเหมาะสมมีล าดับ
ขัน้ ตอนตามหลักสากล และศาลปกครองสูง สุดเห็นว่าหลังเกิดเหตุค ดีน้ีค ณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชน
แห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุ กรรมการคุ้มครองสิทธิมนุ ษยชน ๑ ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ซึง่ ศาลสามารถรับฟงั พยานหลักฐานทีป่ รากฏตามรายงานดังกล่าวได้ โดยพยานให้ถ้อยคาว่าหลักในการ
ควบคมฝูงชนมี ๒ วิธ ี คือ ๑. เจรจา ๒. เจรจาไม่ได้ผลจึงใช้กาลังโดยให้เจ้าหน้าที่นาโล่และแก๊สน้ าตา
ติด ตัว ไปโดยไม่ม ีก ระบอง ขัน้ ตอนการปฏิบ ัติ คือ ๑. ใช้ก าลัง ผลักดัน ๒. รถฉี ด น้ า ๓. แก๊ ส น้ า ตา
๔. กระสุนยาง ๕. ยิงปื นแหจู่โจมจับแกนนา และข้อเท็จจริงรับฟงั ได้เป็ นที่ยุตติ ามที่คู่กรณีทงั ้ สองฝ่าย
ไม่โต้เถียงกันว่า ก่อนการใช้แก๊สน้าตาเจ้าหน้าทีต่ ารวจไม่ได้ใช้รถดับเพลิงฉีดน้ าตามขัน้ ตอนทีก่ าหนดไว้
แต่ อ ย่า งใด โดยพยานให้ถ้อ ยค าว่ า ได้ป ระสานขอรถดับ เพลิง ไปยัง กรุง เทพมหานครแล้ว แต่ ไ ม่ไ ด้
จึง จ าเป็ น ต้ อ งใช้แ ก๊ ส น้ า ตา โดยปรากฏว่ า ได้ม ีก ารขอรถไฟฟ้ าส่ อ งแสงสว่ า งและรถดับ เพลิง ไปยัง
กรุงเทพมหานครตามหนังสือวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑ แต่ไม่มกี ารเร่งรัดใดๆ และมีหนังสืออีกครัง้ หนึ่ง
ตามหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ อันเป็ นวันเกิดเหตุทงั ้ ๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ารวจได้ทราบก่อนหน้านัน้
แล้วว่าจะมีการชุมนุ มที่บริเวณหน้ารัฐสภาและเป็ นการขอรถดับเพลิงหลังจากผู้ชุมนุ มได้เคลื่อนมวลชน
มาที่บริเวณหน้ารัฐสภาเมื่อเวลา ๒๐ นาฬิกา ของวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ แล้ว และถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดี
ทัง้ สองจะอ้างว่ามีการกระทาความผิดต่อกฎหมายและมีเจ้า หน้าที่ตารวจได้รบั บาดเจ็บจานวนมากและ
อ้างส่งสานวนการสอบสวนคดีอาญาทีเ่ กิดขึน้ ในวันดังกล่าวจานวนหลายคดี แต่กป็ รากฏตามสานวนการ
สอบสวนดังกล่าวว่าเป็นการกระทาหลังจากเจ้าหน้าทีต่ ารวจใช้แก๊สน้ าตาเข้าสลายการชุมนุ มเป็ นครัง้ แรก
เวลา ๖ นาฬิกาเศษ ทัง้ สิ้น อีกทัง้ ไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้รอ้ งสอดแต่ ละรายเป็ นผู้กระทาความผิด
ดัง กล่ า ว และข้อ เท็จ จริง ปรากฏว่ า มีผู้ชุ ม นุ ม ได้ร บั อัน ตรายแก่ ชีว ิต และได้ร ับ บาดเจ็บ จ านวนมาก
ในระยะเวลาแตกต่ า งกัน หลายครัง้ หลายสถานที่ต ัง้ แต่ เ ริ่มมีก ารสลายการชุ ม นุ ม เมื่อ เวลาประมาณ
๖ นาฬิกาเศษ มิใช่ได้รบั บาดเจ็บในช่วงเวลาเดียวกัน จึงไม่อาจรับฟงั ได้ว่ากรณีดงั กล่าวเกิดจากวัตถุ
ระเบิดที่ตนพกพามา ซึ่งตามบทบัญ ญัติของกฎหมายวิธ ีพจิ ารณาคดีปกครอง ศาลปกครองมีอ านาจ
แสวงหาข้อ เท็จ จริง และรับ ฟ งั พยานหลัก ฐานที่ป รากฏในรายงานของคณะกรรมการสิทธิม นุ ษ ยชน
แห่งชาติและรายงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้ส่งสานวนการไต่สวน
ต่อศาลโดยแจ้งว่าใช้ในการดาเนินคดีอาญา ศาลจึงไม่อาจรับฟงั ความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้
เป็ นผลร้ายแก่ผถู้ ูกฟ้องคดีทงั ้ สองได้ แต่คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติได้ส่งรายงานการตรวจสอบ

-๔-

ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานทัง้ หมดต่อศาล ทัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติเป็ นองค์กร
อิสระตามรัฐธรรมนู ญที่ค้าจุนการบริหารประเทศให้เป็ นไปโดยคานึงถึงสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุ ษยชน
ข้อเท็จจริงทีป่ รากฏจากพยานบุคคลและพยานเอกสารจึงสมควรแก่การรับฟงั เป็ นอย่างยิง่ โดยศาลไม่ได้
รับ ฟ งั ในส่ ว นที่เ ป็ น ความเห็น ของคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ งชาติ แต่ ได้พิจ ารณาข้อ เท็จ จริง
ทีป่ รากฏจากการให้ถอ้ ยคาของพยานบุคคลและพยานหลักฐานซึง่ เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่ความเห็น เมื่อไม่ม ี
ั หาโต้ แ ย้ง และพยานหลัก ฐานที่แ สดงให้ เ ห็น ว่ า พยานบุ ค คลและพยานหลัก ฐานที่ป รากฏเป็ น
ปญ
พยานหลักฐานเท็จหรือเกิดจากการปรุงแต่งหรือดาเนินการไปโดยกลันแกล้
่
งผูห้ นึ่งผูใ้ ด ศาลจึงสามารถ
รับฟงั พยานหลักฐานดังกล่าวได้ ส่วนการดาเนินการขององค์กรอื่นๆ และสานวนการสอบสวนคดีอาญา
นัน้ ศาลมีอ านาจพิจารณาเปรียบเทียบกับพยานหลัก ฐานอื่นๆ และสามารถใช้ดุ ล พินิจในการรับฟ งั
พยานหลักฐานว่าพยานหลักฐานใดรับฟงั ได้พยานหลักฐานใดรับฟงั ไม่ได้เพื่อประโยชน์แก่การวินิจฉัยคดี
ซึง่ ถึงแม้การให้ถ้อยคาของผู้ฟ้องคดีและพยานบางรายทีย่ นื ยันการกระทาทีไ่ ม่เหมาะสมของเจ้าหน้ าที่ตารวจ
จะเป็ นผูร้ ว่ มชุมนุ มทีเ่ ป็ นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายในคดีน้ี ซึง่ ต้องรับฟงั การให้ถ้อยคาของบุคคลดังกล่าวด้วย
ความระมัดระวัง แต่กม็ กี ลุ่มสื่อมวลชนและเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ซง่ึ มิใช่ผมู้ สี ่วนได้เสียในการชุมนุ มและ
ไม่ใช่ฝ่ายทีเ่ ป็ นปฏิปกั ษ์กบั เจ้าหน้าทีต่ ารวจในสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ให้ถ้อยคาสอดคล้องต้องกันกับ
ผูฟ้ ้ องคดีและพยานที่เป็ นผู้ร่วมชุมนุ ม อีกทัง้ พยานทัง้ หมดได้ให้ถ้อยคาต่อคณะอนุ กรรมการคุม้ ครองสิทธิ
มนุ ษยชน ๑ คณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติในช่วงเดือ นตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็ นเวลาใกล้ชดิ กับ
วันเกิดเหตุ ท่ยี งั จดจาเหตุ การณ์ ได้ จึงฟงั ได้ว่าเป็ นการให้ถ้อยคาตามความเป็ นจริงไม่มกี ารเสริมแต่ ง
ข้อเท็จจริงใดๆ และยังมีการให้ถ้อยคาของกลุ่มเจ้าหน้ าที่ของรัฐที่มคี วามชานาญเฉพาะด้านมายืนยัน
ในความไม่เหมาะสมในวิธกี ารสลายการชุมนุ มและการใช้แก๊สน้ าตาอีกด้วย พยานหลักฐานดังกล่าวจึงมี
น้ าหนักมันคงให้
่
รบั ฟงั ได้ว่า การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีต่ ารวจซึง่ เป็ นเจ้าหน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑
มีขอ้ บกพร่องในขัน้ ตอนการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้ในการสลายการชุมนุมและมีขอ้ บกพร่องในวิธกี ารยิง
แก๊สน้ าตา โดยยิงในแนวตรงขนานกับพืน้ ซึง่ ไม่เป็ นไปตามวิธกี ารที่ถูกต้องทีต่ ้องยิงเป็ นวิถโี ค้ง ประกอบ
กับแก๊สน้ าตาที่นามาใช้เป็ นแก๊สน้ าตาที่ซ้อื มาเป็ นเวลานานจึงมีประสิทธิภาพต่ า จึงต้องใช้แก๊สน้ าตา
ั ่ ่วนชุลมุนเกิดความเสียหายต่อผู้ชุมนุ ม
จานวนมากเกินกว่าที่จะใช้โดยปกติทวไป
ั ่ ทาให้เกิดความปนป
มากเกินกว่าผลตามปกติทเ่ี กิดจากการใช้แก๊สน้ าตาทีม่ ปี ระสิทธิภาพดีและยิงโดยวิธกี ารทีถ่ ูกต้อง และยัง
ส่งผลเสียหายไปถึงการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีท่ างการแพทย์ทม่ี าช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ซึง่ ไม่ว่า
เจ้าหน้าทีต่ ารวจผูป้ ฏิบตั จิ ะรูถ้ งึ ข้อบกพร่องของขัน้ ตอนในการเตรียมการหารถดับเพลิงมาใช้กบั ผูช้ ุมนุ ม
ก่อนการใช้แก๊สน้ าตาและข้อบกพร่องในประสิทธิภาพของแก๊สน้ าตาทีท่ าให้ต้ องยิงแก๊สน้ าตาเป็ นจานวน
มากหรือไม่กต็ าม แต่เมื่อบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของ
ผูฟ้ ้ องคดีและผูร้ อ้ งสอดแต่ละรายจึงเป็ นการกระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อทาต่อบุคคลอื่นโดยผิด
กฎหมายให้เขาเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกายสิทธิและเสรีภ าพจึงเป็ นการกระทาละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้กระทา
ละเมิดจึงต้องรับผิดต่อผูไ้ ด้รบั ความเสียหาย

-๕ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ นัน้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า แม้นายกรัฐมนตรีจะเป็ นหัว หน้ า
รัฐบาลทีม่ อี านาจหน้าทีบ่ งั คับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตาแหน่ ง และการกระทาละเมิดดังกล่าวจะ
เป็ นผลสืบเนื่ อ งมาจากมติค ณะรัฐมนตรีท่ใี ห้มกี ารจัดประชุมแถลงนโยบายที่รฐั สภา แต่ มติด ังกล่ า ว
ก็เป็นไปตามปกติเพื่อให้การแถลงนโยบายของรัฐบาลดาเนินการไปได้เท่านัน้ โดยปรากฏตามเอกสารมติ
คณะรัฐมนตรีว่า ประธานรัฐสภาได้มหี นังสือนัดประชุมแล้วหากมีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยและ
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การประชุ ม หน่ ว ยงานที่ม ีห น้ า ที่ท่ีเ กี่ย วข้อ ง เช่ น ผู้ถู ก ฟ้ องคดีท่ี ๑ สมควรติด ตาม
สถานการณ์และเตรียมการเพื่อป้องกันแก้ไขปญั หา หากจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงกาหนดนัดหรือสถานที่
ประชุ ม ทางรัฐ สภาคงต้ อ งปรึก ษาหารือ กัน แล้ ว แจ้ ง คณะรัฐ มนตรีท ราบ และมีม ติม อบหมายให้
รองนายกรัฐมนตรีติด ตามตรวจสอบสถานการณ์ และก ากับ ดูแ ลการรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย โดย
ประสานสังการผู
่
ถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ หน่วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจงึ ไม่ได้
กาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการสลายการชุมนุ มแต่อย่างใด การกาหนดขัน้ ตอนและวิธกี ารในการสลาย
การชุ ม นุ ม เพื่อ เปิ ด ทางให้ม ีก ารประชุ มแถลงนโยบายจึง อยู่ภ ายใต้อ านาจหน้ าที่ข องเจ้า หน้ า ที่ข อง
ผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีม่ อี านาจหน้าทีร่ กั ษาความสงบเรียบร้อยและมีระเบียบกฎหมายกาหนดขัน้ ตอนวิธกี าร
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ก่ี าหนดไว้เป็ นการเฉพาะ อีกทัง้ เมื่อเริม่ มีการประชุมแล้วและเกิดความเสียหาย ย่อมเป็ น
อ านาจของประธานรัฐ สภาที่จ ะสัง่ ให้ ปิ ด ประชุ ม เพื่อ ยุ ติเ หตุ ก ารณ์ ห รือ ไม่ มิใ ช่ อ านาจหน้ า ที่ข อง
นายกรัฐมนตรีแ ละคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด ดัง้ นัน้ นายกรัฐมนตรีแ ละเจ้าหน้ าของผู้ถูก ฟ้องคดีท่ี ๒
จึงไม่ได้กระทาละเมิดทีผ่ ถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๒ หรือหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องรับผิดแต่อย่างใด
ในส่ วนของค่าเสียหายนัน้ ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า กรณีสบื เนื่องมาจากการชุมนุ ม
บางส่วนมีลกั ษณะที่ทาให้ผู้อ่ ืนเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกายเสรีภาพและทรัพย์สนิ ซึ่งเป็ น
หน้าทีข่ องผูถ้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ ทีจ่ ะต้องระงับยับยัง้ การกระทาดังกล่าว เมื่อพิจารณาถึงพฤติการณ์และความ
ร้ายแรงแห่งการกระทาละเมิดแล้วเห็นว่าค่าเสียหายทีศ่ าลปกครองชัน้ ต้นกาหนดสูงเกินส่วน จึงสมควร
ลดค่าเสียหายลดร้อยละ ๒๐ ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคาพิพากษาแก้คาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น
เป็ นให้ผถู้ ูกฟ้องคดีท่ี ๑ รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผฟู้ ้ องคดีและผู้รอ้ งสอดแต่ละรายจานวนตัง้ แต่
๗,๑๒๐ บาท ถึง ๔,๑๕๒,๗๗๑.๘๔ บาท พร้อ มดอกเบี้ย ยกฟ้อ งผู้ถู กฟ้ องคดีท่ี ๒ นอกจากที่แก้ใ ห้
เป็นไปตามคาพิพากษาของศาลปกครองชัน้ ต้น

