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โครงการ ศึกษาวิจัยเรื่อง  “สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม          
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ” ได้รับความเห็นชอบจากบุคคลส าคัญหลายท่านที่ท าให้เกิดเป็นโครงการวิจัย 
ประกอบด้วย พล.ต.อ.วันชัย  ศรีนวลนัด  ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดท า
ยุทธศาสตร์เชิงรุก อนุกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์   
เชิงรุก รวมทั้ง พล.ต.ท.อารีย์  อ่อนชิต  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยต ารวจ ท่ีกรุณาให้ค าแนะน า
และสนับสนุน คณะผู้วิจัย ท าให้ ด าเนินการวิจัยเสร็จสิ้น ด้วยความเรียบร้อย  และ โดยเฉพาะ ผู้ที่
สนับสนุนให้มีการวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมา คือ ส านักงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม .)               
ที่กรุณาสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัย   

กระบวนการวิจัย น้ีมิอาจส าเร็จได้เลยหากขาดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ให้ข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ  ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกระบวนการยุติธรรม        
ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ในองค์กรอิสระ (กสม.) องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้บริหาร
งานส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติระดับภาค  ผู้บริหารงานส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติระดับจังหวัด  ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติระดับสถานีต ารวจ อาจารย์ใน
สถาบันการศึกษาของรัฐที่มีความเชี่ยวชาญ   เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์โรงเรียน
นายร้อยต ารวจ นักเรียนนายร้อยต ารวจชั้นปีที่ 3 

ขอบคุณ คุณวิภา   แก้วสังข์ทอง คุณโสพล จริงจิตร คุณเกศริน  เตียวสกุล  คุณวรตญา  
กอบศิริกาญจน์  คุณเนา  บัวหอม และเจ้าหน้าที่ของ กสม. ทุกท่านที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อประ สานงานอย่างดี ท าให้การวิจัยด าเนินไปได้ด้วยความราบรื่น   ขอขอบคุณ พ.ต.ท.หญิง กิจนา  
สระทองค า และคุณวรรณรัตน์   ทับแก้ว ในการจัดพิมพ์ จัดรูปแบบรูปเล่ม  

ขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมืออีกหลายท่านที่ไม่อาจกล่าวนามได้ครบ คณะผู้วิจัยหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าผลการวิจัยจะเกิดคุณค่าแก่การน าไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขและป้องกัน การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นต่อไป  

ศ.พล.ต.ต.สัญญา  บัวเจริญ และคณะ 
พฤษภาคม  2554 
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โครงการศึกษาวิจัย เรื่องสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  ศึกษาสาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไข 
และป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 ผลการวิจัยครั้งนี้  พบว่า 
คณะผู้วิจัย ได้ศึกษาสภาพปัญหา วิธีการและสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยศึกษาจ ากข้อมูลตามรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2552  
จ านวน 743 เรื่องรายงาน และจากสถิติของส านักวิจัยและนิติธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจ านวน 
109 เรื่องรายงาน นอกจากน้ียังได้ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ ข้อมูลจากการ
สัมมนากลุ่มย่อยจากผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงาน
ทางวิชาการ องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และผู้เกี่ยวข้อง จากเรื่องร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 10 เรื่องรายงาน พบว่า 

ประเภทการละเมิดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   คณะผู้วิจัยสามารถจ าแนกตามขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมได้จ านวน 19 ประเภท ได้แก่ ค าร้องทุกข์ หมายเรียก หมายจับ การจับ             
การควบคุม หมายค้น การค้น การปล่อยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ              
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ท าร้ายร่างกาย กระท าเกินสมควรแก่เหตุ เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดย



ค 
 

มิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เสรีภาพในร่างกาย ตรวจคนเข้าเมือง การให้ข้อมูลข่าวสารต่อ
สื่อมวลชน  และพบว่า มีวิธีการละเมิดจ านวน 65 วิธีการ ดังปรากฏตามรายละเอียดตารางที่ 4   

สาเหตุและวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากเรื่องรายงาน
การตรวจสอบ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
คณะผู้วิจัย พบว่า มีจ านวน 11 สาเหตุและมีวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 81 วิธี โดยเรียง
ตามล าดับสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากจ านวน ปริมาณรายงานการตรวจสอบจ านวนมาก
ไปสู่จ านวนน้อย ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 7 ดังนี้ 

1. เจตนาหรือจงใจหรือลุแก่อ านาจหรือใช้อ านาจเกินขอบเขต ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมาย จ านวน 57 เรื่องรายงาน  

2. ขาดจิตส านึกในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จ านวน 48 เรื่องรายงาน 
3. ขาดจิตส านึกในการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน จ านวน 33 เรื่อง

รายงาน 
4. ขาดความรู้ และความเข้าใจหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ จ านวน 22 เรื่องรายงาน 
5. ขาดจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งขาดการฝึกอบรม

อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จ านวน 10 เรื่องรายงาน 
6. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 5 เรื่อง

รายงาน 
7. ขาดการตรวจสอบให้แน่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 5 เรื่องรายงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหมาะสม จ านวน 4 เรื่องรายงาน 
9. แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
10.  แต่งตั้งพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไปควบคุมคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย  จ านวน 1 

เรื่องรายงาน 
11.  เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 

สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากสภาพปัญหาและ
ข้อมูลรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญา
บัตรละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวนมาก คณะผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนสืบสวน รวมทั้งผู้ควบคุมการปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญา
บัตรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนอีกด้วย 



ง 
 

ดังนั้น การร้องเรียนผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถูกละเมิดจึงร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีต ารวจชั้นสัญญาบัตร
มากกว่าส่วนปริมาณจังหวัดที่ร้องเรียนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานครนั้น สาเหตุเพราะจ านวน
ประชากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก ย่อมเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากกว่าจังหวัดอ่ืน 

สาเหตุและวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อยได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เจตนา
จงใจ ลุแก่อ านาจ ใช้อ านาจเกินขอบเขต ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยวิธีการบังคับขู่เข็ญและท าร้ายร่างกาย  
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาสภาพปัญหา วิธีการและสรุปสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชน                           
ในกระบวนการ ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า 

1.  เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรมีสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงมาก             
คิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจ านวนเรื่องรายงาน จึงเห็นควรต้องหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข              
โดยเร่งด่วน 

2.  ประเภทของการละเมิด จ าแนกได้ 19 ประเภท วิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีวิธีการ
ละเมิด จ านวน 69 วิธี  เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขต่อไป 

3.  สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัยจ าแนกได้ 
จ านวน 11 สาเหตุและมีวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 81 วิธี เห็นควรให้ศึกษาแนวทางป้องกัน
และแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมต่อยอดเรื่องนี้เพื่อจัดท าเป็นคู่มือส าหรับ            
ภาคประชาชนและคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีคู่มือการปฏิบัติงานฉบับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือประชาชนประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลอย่างจริงจัง 

5. ควรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของต ารวจให้ยึดหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนเสรีภาพ
อย่างเคร่งครัด การท างานของต ารวจจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิให้ต ารวจทุกคนระลึกถึงคติของต ารวจ



จ 
 

ทั้งในการท างาน  ในวัฒนธรรมองค์กรของศาลมองการละเมิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก ให้เน้นในเรื่องของ
ความสุจริต เราอยากให้ต ารวจมีการปลูกฝังจากองค์กร หรือ การฝึกอบรม หลักการในการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน 

คณะผู้วิจัย เห็นว่า การให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่              
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเรื่องที่ส าคัญมากประการหนึ่งในการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐานปัจจัยส าคัญ 
น าไปสู่ความส าเร็จของงานตามที่ทางราชการก าหนดเป้าหมายไว้ แต่งานซึ่งเป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่
ต ารวจมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น จึง
ต้องมีการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ ความเข้าใจให้ถึงระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมือ
อาชีพ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จสมความมุ่งหมายของทางราชการ 

ส าหรับการจะวางแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และควรศึกษาข้อมูล
จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องประกอบ เพื่อวางมาตรการ     แนวทางการ
แก้ไข และป้องกันดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมในการวิจัยขั้นตอนต่อไป เพื่อน าไปสู่การจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมฉบับเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
ฉบับประชาชนต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
 

1.1  ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 

ในปัจจุบัน สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมาก โดยองค์การสหประชาชาติได้
มีมติรับรอง  และประกาศใช้ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ 10 ธันวาคม  2491 
ขณะที่ประเทศไทยนั้น ได้มีการบัญญัติเรื่องสิทธิมนุษยชน ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย               
พ.ศ.2540  และในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550   ด้วยค าว่า “ศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง ” การคุ้มครองสิทธิ
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนั้น รัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน มีบทบัญญัติที่ให้หลักประกัน
เกี่ยวกับคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายมาตรา   อาทิ มาตรา  29  วรรคแรก ได้บัญญัติ
รับรองสิทธิและเสรีภาพไว้ว่า   “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ ของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ
กระท ามิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว้และเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น  และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้”   

ดังนั้นแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม จึงต้อง ให้ความเคารพ 
และมีหน้าที่คุ้มครองสิทธิพื้นฐานของประชาชน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะละเมิดหรือริดรอน สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนไม่ได้หากกฎหมายไม่ให้อ านาจไว้  แต่ในทางปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเป็น     
ต้นธารของกระบวนการยุติธรรม มักมีปัญหาการถูกกล่าวหาอยู่เนืองๆ ว่าการ ปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ อาทิ การจับ การค้น การควบคุม และการสืบสวนสอบสวน ไม่ค านึงถึงหลักประกัน ในการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ ท าให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย    
ไม่จ าเป็น  และอาจท าให้สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญถูกกระทบกระเทือน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ต ารวจหลายกรณีในช่วงเวลาที่ผ่านมา ถูกกล่าวหาว่ามี              
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นการกระท าในลักษณะของ State Crime หรือ การหาย
สาบสูญโดยไม่ปรากฏร่องรอย อาทิ การเสียชีวิตจ านวนมากของผู้คนในช่วงเวลาการประกาศ
สงคราม ยาเสพติด หรือการเสียชีวิต ของผู้ต้องหา ระหว่างการถูกควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   



2 
 

จ านวน  52 ราย โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจรายงานว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคภัยตามธรรมชาติ  การตาย
จากการเคลื่อนย้ายในการสลายผู้ชุมนุมที่สถานีต ารวจตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปยังค่ายทหาร 
จ านวน 84 ศพ ชาวบ้านช่วยกันจับตัวทหารนาวิกโยธินควบคุมไว้กลางหมู่บ้านตันหยงลิมอ จังหวัด
นราธิวาส แล้วถูกฆ่าตาย หรือแม้กระทั่ง  การจับกุม คุมขัง โดยไม่ชอบ กล่าวคือ กฎหมายได้
ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ต ารวจต้องได้รับหมายค้น จากศาลก่อนเข้าท าการตรวจค้น แต่ในทางปฏิบัติมีการ
กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจอาจน าหลักฐานเท็จมาขอให้ศาลออกหมายจับ เช่นเดียวกันในกรณีการจับกุม 
ตามกฎหมายแล้วบุคคลต้องได้รับแจ้งข้อหาทันทีท่ีถูกจับกุมและต้องได้รับอนุญาตให้ สามารถแจ้งแก่
ผู้ใดผู้หนึ่งถึงการถูกจับกุมได้ รวมทั้งให้ผู้ถูกคุมขังติดต่อทนายได้แต่ที่ผ่านมานักกฎหมายและกลุ่ม
รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจมักเพิกเฉยต่อสิทธินี้และท าการสอบสวนผู้ถูกคุมขัง
โดยไม่ให้มีทนายร่วมอยู่ด้วย เป็นต้น (อ้างใน รายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปี พ.ศ.2550 
ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทย (http://thai.bangkok.usembassy.gov/services/docs/reports/hr07thai-t.htm) 

นอกจากน้ีจากการศึกษาจ านวนสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมที่เป็นทางการ ตามข้อมูลสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม ที่มีถูกร้องเรียนมายังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ระหว่างปี พ .ศ. 2545 - 2552 
รวบรวมโดยส านักวิจัยและนิติธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่ามีเรื่องร้องเรียน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม มีจ านวนทั้งสิ้น 743  เรื่องรายงาน ในจ านวนนี้       
เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน  109 เรื่องรายงาน เจ้าหน้าที่ในส่วนอ่ืน ๆ 
จ านวน 13 เรื่องรายงาน เรื่องที่ยุติตาม มาตรา 22 ของ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2542 จ านวน 290 เรื่องรายงาน และเรื่องที่ยุติอ่ืน ๆ 328 เรื่องรายงาน (รายละเอียดตามตารางที่ 1) 
 

ตารางท่ี 1 เรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม (พ.ศ. 2545 – 2552) 

ล าดับ เรื่อง  
จ านวนเรื่อง
รายงาน 

1 เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน 109 
2 เจ้าหน้าที่ในส่วนอ่ืน ๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชน 13 
3 เรื่องที่ยุติตาม มาตรา 22 ของ พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2542 
290 

4 เรื่องที่ยุติอ่ืน ๆ 328 
รวมทั้งสิ้น 743 

   ที่มา: ส านักวิจัยและนิติธรรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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การศึกษาครั้งนี้  คณะผู้วิจัยศึกษา  สภาพปัญหา รูปแบบและสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
โดยศึกษาวิเคราะห์ จากเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ ยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ และน าหลักแนวคิดทฤษฎีในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งใน
และต่างประเทศมาเป็นแนวทางในการวิจัย เพื่อที่จะท าให้เกิดแนวทางในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1)  เพื่อศึกษาสภาพปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2)  เพื่อศึกษาสาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
3) สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การหาแนวทางการแก้ไข และป้องกันปัญหาการละเมิด

สิทธมินุษยชน ในกระบวนการยุติธรรม ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
  

1.3  ค าถามของการวิจัย 
1) สภาพปัญหา รวมทั้งลักษณะรูปแบบวิธีการ และพฤติกรรมแห่งการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต่อผู้ร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ว่ามีใคร (ผู้ร้องเรียน และ
ผู้ถูกร้องเรียน) เรื่องอะไร เหตุเกิดเมื่อใด ที่ไหน และเป็นอย่างไรบ้าง  

2) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีอะไรบ้าง 
  

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
1)  ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์สถิติ การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

จากเรื่องร้องเรียนผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีการจัดท าเรื่องรายงานการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ ระหว่างปีงบประมาณ 2545 - 2552 รวมทั้งมีการสุ่มกรณีตัวอย่างไม่น้อยกว่า 
10 กรณี จากเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังกล่าว เพื่อพิจารณารายละเอียดเอกสารค าร้อง
และเอกสารที่เกี่ยวข้องของกรณีร้องเรียนจากต้นฉบับจริง เพื่อให้ทราบรายละเอียดของปัจจัยเงื่อนไข
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน 
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2)  ศึกษาข้อมูล ความรู้สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญ อนุสัญญาต่าง ๆ หลักการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน  

3)  ศึกษาเอกสารทางวิชาการจากหนังสือต ารา  วารสาร รายงานการวิจัย  เอกสารการ
ประชุมสัมมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

4)  ความเห็นว่าต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนมิใช่เป็นการพิจารณาพิพากษาของศาล 

5) การวิจัยในครั้งนี้ไม่รวมถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้ง ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  และ
ผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ที่มีการร้องเรียนผ่าน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีการจัดท าเรื่องรายงานการละเมิด
สิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ ระหว่างปีงบประมาณ 2545 - 2552  (ไม่น้อยกว่า 10 เรื่องรายงาน) 

7)  สรุปรายงานการสังเคราะห์ข้อมูล และจัดท าข้อเสนอแนะเพื่อหามาตรการในการ
แก้ไขปัญหา 

8)  จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เป็น
รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 

1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) ท าให้ทราบสภาพปัญหา การละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2) ท าให้ทราบสาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
3) ผลการศึกษาสามารถน าไปก าหนดมาตรการในการป้องกัน ปัญหาการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
4) ผลการศึกษาสามารถน าไปจัดท าคู่มือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่

ต ารวจ เพื่อน าไปใช้ในการอบรม พัฒนาความรู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
5) ผลการศึกษาสามารถน าไปศึกษาวิจัยเปรียบเทียบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

หน่วยงานอื่นต่อไป 
 



บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 
 

การศึกษา “สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจ ” ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีผู้ร้องเรียนมายัง ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน อาจถือได้ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นเป็นรูปธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ ต ารวจในระดับผู้ปฏิบัติ  (Street Level Bureaucrat) ที่มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ              
โดยในบทนี้ได้มีการทบทวนแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สิทธิมนุษยชนของประชาชน                  
ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เพื่อเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็น
สิทธิของบุคคลมาต้ังแต่แรกเกิด รวมทั้งมาตรการ หลักการในการให้ความคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน ซึ่งเป็น มาตรการทางกฎหมายท่ีรัฐ ให้ ความ คุ้มครอง การศึกษาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในครั้งนี้จึงเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องการศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักสิทธิมนุษยชน และการ  ใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการอ านวยความยุติธรรมทางอาญา 
ซึ่งในบทนี้ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

2.1 แนวคิดเรื่อง สิทธิมนุษยชน 
2.2 แนวคิดทฤษฎีกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
2.3 หลักประกัน การคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2.5 โครงสร้างการด าเนินคดีอาญา 
2.6 การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ 
 

2.1  แนวคิด เรื่องสิทธิมนุษยชน  
แนวความคิดในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้นมีมาแต่โบราณกาล  นับแต่สมัยกรีก  

และโรมัน ในทางวิชาการถือกันว่าเป็นแนวความคิดของชาติตะวันตก โดยเป็นแนวความคิดที่ค้นหา
หลักประกันคุ้มครองสิทธิของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิด  ด้วยอ านาจของรัฐหรือ  กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า
เป็นแนวความคิดที่จะจ ากัดอ านาจของรัฐนั่นเอง  เพราะในสมัยโบราณการปกครองการบริหาร
ประเทศขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ปกครองรัฐที่จะกระท าตามที่เห็นสมควร จึงท าให้เกิดการย่ ายีละเมิด
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สิทธิมนุษยชนได้ตามอ าเภอใจ  ก่อให้เกิดการทุกข์ยากแก่ประชาชน  อริสโตเติ้ล  กล่าวถึงความเป็น
ธรรมชาติว่าเป็นความเป็นธรรมที่สมบูรณ์ ต่างกับสิ่งซึ่งเป็นธรรมตามกฎหมายอันความเป็นธรรมที่
ไม่สมบูรณ์   สิทธิมนุษยชน จึงมีรากฐาน จากแนวความคิดอุดมคติในเรื่องสิทธิตามธรรมชาติ ด้วย
ความคิดที่ว่ามนุษย์เกิดมาเท่าเทียมกัน จากความคิดในเรื่องกฎหมายธรรมชาติและสิทธิทาง
ธรรมชาตินี้เอง ได้วิวัฒนาการมาสู่การจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติในที่สุด  

องค์กรสหประชาชาตินั้น ก็ได้ด าเนินการให้มีการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ตามหลักการท่ีบัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในหลายด้าน เช่น การจัดท าอนุสัญญา
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อน าหลักการของปฏิญญาฯ มาด าเนินการให้สิทธิมนุษยชนได้มีผล
เป็นสิทธิตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทุกแห่งในโลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การจัดท าอนุสัญญาว่า ด้วยสิทธิเด็ก ค .ศ. 1989 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ ค .ศ. 1979 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) และกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic Social 
and Cultural Rights) ซึ่งถือเป็นผลงานที่ส าคัญยิ่งและวางรากฐานที่มั่นคง ส าหรับการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ทางอาญา 

ผู้วิจัยได้น าแนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิจัยครั้งนี้มาน าเสนอพอสังเขป  ดังนี้ 
 สาระส าคัญของกระบวนการทางอาญานั้น  เป็นผลมาจากแนวความคิดของนักปราชญ์
ในยุคศตวรรษท่ี  18-19 และแนวความคิดยุคต่าง ๆ ที่สะสมกันมา  ซึ่งกระบวนการทางอาญา  
(Criminal Process)  นี้ถือเป็นกระบวนการที่ท าให้เราได้ทราบถึงการกระท าผิด ผู้กระท าผิด และ
การด าเนินการเพื่อน าตัวผู้กระท าผิดมารับโทษตามความผิดที่ตนได้กระท า  ส่วนหลักเกณฑ์แนว
ทางการด าเนินกระบวนการทางอาญาเพื่อให้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของกระบวนการด้วยดีนั้น 
ก็คือ รูปแบบของกระบวนการทางอาญา  (The Criminal Process Model)  โดยเป็นสิ่งชี้น าการ
ด าเนินกระบวนการทางอาญาให้เป็นไปตามวิธีการตามหลักเกณฑ์ที่มีการก าหนดรูปแบบเอาไว้ 
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แนวความคิดในเรื่องคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เป็นผู้ถูกกล่าวหาทฤษฎีว่าด้วยการให้
ความยุติธรรมทางอาญาที่ขัดกันอยู่ตลอดเวลา คือ ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม  (The Due 
Process Model)  และทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม  (The Crime Control Model) 

2.2.1 ทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม  (The Due Process Model) 
ถือเป็นทฤษฎีที่มีรูปแบบที่ยึดกฎหมายเป็นส าคัญ  โดยเน้นหนักในหลัก

กฎหมายท่ีมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล  ว่าคนจะผิดได้ต้องผ่านการตัดสินของศาล  การ
ด าเนินคดีจะต้องกระท าลงไปโดยมิให้ผิดพลาดได้  ไม่มีอคติและไม่ใช้อ านาจในทางที่ผิดผู้บริสุทธิ์
จะต้องได้รับการคุ้มครอง  ผู้กระท าผิดก็ควรได้รับการลงโทษ  ซึ่งเป็นประเด็นหลักของรูปแบบนี้ 
ต้องด าเนินไปตามวิธีที่ท าให้เชื่อได้ว่าความเป็นธรรมได้เกิดขึ้นแล้ว ผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระท าความผิด
จึงยังเป็นผู้บริสุทธิ์ อยู่จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่า  เขาเป็นผู้ที่กระท าผิดจริง ทั้งนั้นเพราะแนวความคิดนี้ 
ยึดถือหลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรม  (Rule of Law)  มากกว่าการควบคุมอาชญากรรม ทฤษฎีนี้
จึงไม่ยอมรับการได้พยานหลักฐานท่ีเจ้าพนักงานได้มาจากการกระท าการอันมิชอบด้วยกฎหมาย 
และอาจพิจารณาปล่อยตัวผู้ต้องหาไป  

ซึ่งท่านอาจารย์ ประธาน วัฒนวาณิชย์ ผู้เขียนบทความในเรื่องนี้อธิบาย
เกี่ยวกับทฤษฎีนี้ไว้ว่า  “ทั้งนี้มิได้หมายความว่า  อุดมการณ์ของทฤษฎีนี้แตกต่างจากทฤษฎีการ
ควบคุมอาชญากรรม  แต่ว่าทฤษฎีกระบวนการนิติธรรมยึดหลักกฎหมายหรือหลักนิติธรรมมากกว่า
ความคิดในเรื่องการควบคุมอาชญากรรม และไม่เชื่อว่า  ความคิดในการควบคุมอาชญากรรม
อย่างที่กล่าวมาข้างนั้นจะมีประสิทธภาพอย่างแท้จริง  โดยเฉพาะการค้นหาข้อเท็จจริง ซึ่งกระท า
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจและอัยการหรือฝ่ายปกครองจะเชื่อถือได้เพียงใด  เพราะวิธีการปฏิบัติของ
ต ารวจและอัยการด าเนินงานในที่รโหฐาน  ซึ่งอาจจะใช้วิธีล่อลวง  ขู่เข็ญ  หรือการสร้าง
พยานหลักฐานขึ้นใหม่ได้  ดังนั้นแนวความคิดของทฤษฎีกระบวนการยุติธรรม  จึงไม่เห็นพ้องด้วย
กับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม  และต้องให้มีการ
พิจารณาคดีหรือไต่สวนผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการ  และเปิดเผยในศาลยุติธรรม  ทั้งในปัญหา
ข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายต่อหน้าองค์คณะของผู้พิพากษาที่เป็นกลาง ไม่ล าเอียงเข้ากับ
ฝ่ายใด” 

กระบวนการแบบ Due Process Model จะเน้นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐาน
ที่เชื่อถือได้  ชอบด้วยขั้นตอนของกฎหมาย  หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ด าเนินคดีไปตามขั้นตอนต่าง ๆ 
อย่างครบถ้วนแล้ว ศาลก็อาจใช้ดุลพินิจหรือปล่อยตัวจ าเลยไป  หรืออาจให้พิจารณาคดีใหม่ได้ 
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ความแตกต่างระหว่าง Crime Control Model  กับ  Due Process Model            
จึงอยู่ที่วิธีปฏิบัติ  การทีให้น้ าหนักกับทฤษฎี Crime Control Model  มากเกินไปอาจส่งผลให้สังคม
ยอมรับการปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐได้  เช่น  การล่อลวง  ข่มขู่  การจับ  การค้น  
ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอน  ซึ่งอาจส่งผลให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกล่วงละเมิดได้โดยง่าย 

ในปัจจุบันนี้ความเป็นจริงแล้ว  ไม่มีประเทศใดใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยเคร่งครัด  
แต่จะเป็นการผสมทฤษฎีทั้งสอง  อย่างไรก็ตาม การใช้ทฤษฎี Due Process Model เป็นหลักการ
ในอุดมคติที่นักนิติศาสตร์แสวงหา  เช่น  ระบบความยุติธรรมทางอาญาของสหรัฐอเมริกา  อาจกล่าว
ได้ว่ามีหลักการที่ใกล้เคียงกับทฤษฎี Due Process Model มากกว่าระบบของประเทศอ่ืน  ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา  วิธีการด าเนินคดีต่อผู้ต้องหาจะต้องใช้หลักของความเป็นธรรมและ
วิธีพิจารณาความตามกฎหมาย  จะต้องให้ความคุ้มครองบุคคลตามมาตราฐานขั้นต่ า ภายใต้          
หลักแห่งเสรีภาพ (Liberty) 

ด้วยความเชื่อดังกล่าว  ทฤษฎีนี้จึงยึดหลักนิติธรรมทั้งหลาย  เช่น  การจับกุม  
คุทขัง  ตรวจค้น  จะต้องท าอย่างมีระบบ  และเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย  จะต้องถือว่าบุคคล
ผู้ถูกกล่าวหาน้ันเป็นผู้บริสุทธ์อยู่ตลอดเวลา  จนกว่าผู้ที่มีอ านาจตามกฎหมายที่เป็นกลางได้พิจารณา
พิพากษาชี้ขาดแล้วว่าเขาเป็นผู้กระท าความผิด   ในแง่ของการสืบสวน ทฤษฎีกระบวนการ นิติธรรม          
จะให้ความส าคัญกับสิทธิส่วนตัวของบุคคล ( Privacy Right) การไม่ยอมรับฟังพยานหลักฐานที่
ได้มาโดยมิชอบ ( Exclusionary Rule) รวมทั้งการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบก่อนว่าตนมีสิทธิ
อย่างไรด้วย  (ประธาน วัฒนวาณิชย์, “ระบบความยุติธรรมทางอาญา :แนวความคิดเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม”, วารสารนิติศาสตร์ ฉบับที่  2 ปีที่ 9 (ก.ย. - พ.ย. 
2520), หน้า 152) 

เนื่องจาก  การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญา  โดยความ
เป็นจริงแล้ว  ได้ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนบ้างไม่มากก็น้อย             
การจับ  การค้น  การควบคุม  ฯลฯ  ประเทศเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง
เหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง  เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งถือว่ามีการพัฒนาในเรื่องของการใช้หลักนิติ
ธรรมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน  และแนวความคิดเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อหลาย ๆ ประเทศ  รวมทั้ง
ประเทศไทยด้วย  ในส่วนที่เก่ียวกับเรื่องความเป็นธรรมทางอาญาผู้พิพากษาศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา  
(U.S. Supreme Court) ได้วางหลักการในเรื่องนี้ไว้มากมาย  พอสรุปได้ดังนี้ ( เรื่องเดียวกัน, หน้า 
145-155) 
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1. ประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา  จ าต้อง
ก าหนด ปทัสฐาน( Norm)  ที่เป็นมาตราฐานที่แน่นอน   ชัดแจ้ง โดยไม่มีที่สงสัย  เพื่อให้บุคคล
ประพฤติปฏิบัติตามได้โดยถูกต้อง 

2. การต้ังข้อหา  และการแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  หมายความว่าการ
กล่าวหาบุคคลหนึ่งบุคคลใดต้องแจ้งให้บุคคลนั้นทราบถึงลักษณะของความผิดและข้อหา 

3. การฟ้องคดีโดยไม่ชักช้า  หมายความว่าผู้ถูกจับกุมในคดีอาญาจะถูก
ด าเนินคดีในศาลโดยปราศจากการชักช้าโดยไม่จ าเป็น 

4. สิทธิที่จะไม่ให้การเป็บปฏิปักษ์ต่อตนเอง  การบีบบังคับให้ผู้ต้องหารับ
สารภาพโดยใช้ก าลังบังคับ  ขู่เข็ญ  ชักจูงใจ  หรือใช้สงครามจิตวิทยา  และวิธีการท่ีไม่สมควรจะ
กระท ามิได้  เช่นพยานหลักฐานที่ได้มาจากการสะกดจิต  ศาลไม่ยอมรับฟัง  

5. ห้ามมิให้ท าการค้นและจับโดยไม่มีเหตุผล  ความมุ่งหมายของกฎหมายก็
เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองแก่บุคคลในกรณีที่ถูกจับโดยไม่มีเหตุอันสมควร  รวมทั้งการค้นและการ
ยึดทรัพย์สินโดยไม่มีหมาย  จะไม่สามารถน าพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนี้ไปใช้ยันจ าเลยใน
ศาลได้ 

6. สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางด้านกฏหมายจากรัฐ  สิทธิดังกล่าวน้ีจะ
เริ่มต้นเมื่อบุคคลได้ถูกเจ้าหน้าที่สืบสวนว่ากระท าผิดกฎหมาย  ผู้ต้องหาที่ยากจนทุกคนจะขอให้รัฐ
จัดหาทนายความให้แก่ตนได้ถ้าถูกกล่าวหาในคดีอุกฉกรรจ์ 

7. การพิจารณาคดีโดยลูกขุน 
8. สิทธิที่จะเรียกพยานฝ่ายตนและซักค้านพยานฝ่ายตรงข้าม  สิทธิในที่นี้

เป็นสิทธิในคดีอาญา  ไม่รวมถึงการพิจารณาคดีปกครองหรือการพิจารณาโดย Grand Jury 
9. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีจากผู้พิพากษาที่เป็นกลาง  ไม่ฝักใฝ่

คู่ความฝ่ายใด  หมายความว่าอัยการ 
10. สิทธิที่จะได้รับการฟ้องร้องจากอัยการที่เป็นกลาง  ไม่ฝักใฝ่คู่ความฝ่ายใด  

หมายความว่าอัยการจะต้องพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ทั้งของรัฐและจ าเลย 
11. ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธ์  หมายความว่าทนายความของรัฐ

จะต้องพิสูจน์ความผิดของจ าเลยโดยปราศจากข้อสงสัย  และหน้าที่น าสืบเป็นของรัฐ  ไม่ใช่เป็น
ของจ าเลย 

12. ห้ามมิให้ลงโทษจ าเลยด้วยความทารุณโหดร้าย  และวิปริตผิดธรรมดา 
13. สิทธิที่จะได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์พอสมควร 
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นอกจากน้ี  มีงานเขียนซึ่งเป็นบทความของ  เฮนรี  เฟรนด์ลี  ซึ่งได้แบ่งวิธีพิจารณา
ที่ชอบด้วยกระบวนการของกฎหมาย (Due process of law) ออกเป็น 10 ส่วน แต่ละส่วนมีความส าคัญ
ตามล าดับก่อนหลังดังนี้  (Henry Friendly, Some  Kind of Hearing,  University of 
Pennsylvania Law Review 123:1278(1975)) 

1. องค์กรวินิจฉัยที่ปราศจากอคติ 
2. การแจ้งเรื่องที่จะกระท าและเหตุที่มาของการกระท า 
3. โอกาสที่จะเสนอเหตุผลว่า  เพราะเหตุใดการดังกล่าวจึงไม่ควรท่ีจะกระท า  
4. สิทธิที่จะเสนอพยานหลักฐาน  รวมทั้งสิทธิที่จะขอให้เรียกบุคคลมาเป็นพยาน 
5. สิทธิที่จะรับรู้พยานหลักฐานจากฝ่ายตรงข้าม 
6. สิทธิที่จะถามค้านพยานฝ่ายตรงข้าม 
7. ค าวินิจฉัยที่อาศัยพยานหลักฐานที่เสนอมาเท่านั้น  
8. โอกาสที่จะให้ทนายท าการแทน 
9. ข้อก าหนดที่บังคับให้องค์กรวินิจฉัยจัดให้มีส านวนความเกี่ยวกับพยานหลักฐาน

ที่เสนอมา 
10. ข้อก าหนดที่บังคับให้องค์กรวินิจฉัยจักให้มีการฟังข้อเท็จจริง และแหตุผล  

และค าวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

แม้ว่าในสังคมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเป็นแม่แบบที่ส าคัญของการใช้หลัก 
Due Process of law  แต่ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของคนในประเทศก็ยังมีอยู่  โดยเฉพาะสิทธิ
ของคนกลุ่มน้อยหรือคนผิวด า  หากกระท าความผิดก็จะถูกจับกุมและได้รับโทษมากกว่าคนผิวขาว  
และเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ใช้วิธีการปราบปรามต่อพวกเขาเหล่านั้นด้วยวิธีการที่รุนแรง  ซึ่งวิธีการดังกล่าว
ไม่สามารถลด  หรือช่วยแก้ปัญหาอาชญากรรมได้  กล่าวคือ เมื่อปี 1990 มีนักโทษที่ถูกจ าคุกอยู่ใน
เรือนจ าของสหรัฐอเมริกามากกว่าล้านคน  ซึ่งมีจ านวนมากกว่า 3 เท่าของเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน
นักโทษของประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมันรวมกัน  มีจ านวนเพียง 1 ใน 3  ของจ านวนนักโทษ
ที่ถูกจ าคุกอยู่ของประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น( David  Kairy , The Politics of Law , p.314) 
 

2.2.2 ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม  (The Crime Control Model) 
 การควบคุมปราบปรามอาชญากรรมเป็นหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการ    

ทางอาญา ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะควบคุมและปราบปรามอาชญากรรม 
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หรือจับกุมอาชญากรมาลงโทษตามกฎหมายได้นั้น ย่อมกระทบกระเทือนต่อความสงบเรียบร้อย
ของสังคม และเสรีภาพของประชาชนผู้สุจริตที่ถูกคุกคามจากภัยอาชญากรรม  ถ้าหากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐไม่สามารถจับกุมผู้กระท าความผิดมาลงโทษได้แล้ว  ความไม่น าพาไม่เคารพต่อกฎหมายก็จะ
เพิ่มมากขึ้น  สิทธิของสุจริตชนจะถูกรุกล้ าและผลประโยชน์จะถูกล่วงละเมิด  เกิดความไม่สงบ
เรียบร้อยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
                           กลุ่มอนุรักษ์นิยมซึ่งนิยมในรูปแบบของ Crime control model จะเน้นในเรื่อง
การใช้อ านาจรัฐและอ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการจ ากัดสิทธิส่วนบุคคลของพลเมือง  ไม่สนใจ
ในเรื่องสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาอาชญากรรม  ก่อให้เกิดความล้มเหลว
ตามมานั่นก็คือ  สถิติอาชญากรรมและคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น  คุณภาพชีวิตลดลง           
จึงไม่แปลกใจในผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเช่นนั้น  ในขณะเดียวกันระบบกฎหมาย  หลักการและทฤษฎีทาง
สังคมและการเมือง  สิทธิเสรีภาพของประชาชนตกอยู่ในภาวะอันตราย  ผลที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่ท า
ให้เกิดความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจ  และต้องตกอยู่ในภาวะที่ไร้การตรวจสอบหรือถ่วงดุล               
ในการใช้อ านาจท่านั้น   แต่ยังท าให้หลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคตาม
รัฐธรรมนูญได้อ่อนแอตามลงไปด้วย ( Ibid. , p. 324) 
                             กระบวนการทางอาญาของรัฐจะต้องให้หลักประกันต่อสังคม  และการที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น จะต้องปรับปรุงและเพิ่มพูนประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม 
เช่น การสืบสวนสอบสวน  การด าเนินคดีอาญา  การพิสูจน์ความผิดและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 
กระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ การด าเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ  ในกระบวนการยุติธรรม
จะต้องมีความรวดเร็วและแน่นอน  ขั้นตอนในกระบวนการทางอาญาจะต้องไม่มีแบบพิธีที่เป็นอุปสรรค
ต่อการด าเนินคดี  การค้นหาข้อเท็จจริงในคดีจะพยายามให้ยุติ  ในชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม
ให้มากที่สุด ทฤษฎีนี้เชื่อว่าการด าเนินงานตามขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมต้องรวบรัดสม่ าเสมอ   
ไม่หยุดชะงัก มีประสิทธิภาพ  และต้องยอมรับว่าการค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจและ
พนักงานอัยการเพียงพอที่จะเชื่อถือได้ 

 จะเห็นได้ว่าทฤษฎีนี้มุ่งการควบคุมอาชญากรรมเป็นส าคัญ   (The Crime 
Control Model) โดยเน้นหนักและเข้มงวดกับการควบคุมปราบปรามอาชญากรรมอย่างเต็มที่  
ส่วนเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นเรื่องรองลงไป  ดังนั้น  การด าเนินการในแต่ ละ
ขั้นตอนของกระบวนการทางอาญาตามทฤษฎีนี้  จึงมีลักษณะที่เป็นไปอย่างเร่งรีบ รวดเร็ว ตอบโต้         
กับปัญหาอาชญากรรมอย่างเฉียบขาด ฉับพลัน ไม่มีการหยุดชะงักและเกิดอุปสรรคระหว่างการ
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ด าเนินการในขั้นตอนของกระบวนการเป็นการเปิดโอกาสให้มีการใช้ดุลพินิจการ  กลั่นกรองอย่าง
กว้างขวางในขั้นปฏิบัติการ 

 ในรูปแบบทั้งสองทฤษฎีต่างก็มีเหตุผลแนวความคิดที่สนับสนุนของตนเอง แต่ก็
มีวัตถุประสงค์ที่เป็นจุดหมายเดียวกัน คือ  เป็นการท าให้บรรลุผลของกระบวนการทางอาญาที่
สามารถคุ้มครองผู้บริสุทธิ์และลงโทษผู้กระท าผิด  อันน าไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมได้  แม้จะมี
แนวทางที่แตกต่างกันก็ตาม 

 แนวความคิดทั้งสองทฤษฎีได้มีข้อดีและข้อบกพร่องที่แตกต่างกันไป  ในส่วน
ของรูปแบบทฤษฎีควบคุมอาชญากรรม  (The Crime Control Model)  มีการก าหนดวิธีการ
ด าเนินการที่รวดเร็วเด็ดขาด เน้นประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมาย  ท าให้มีการด าเนินการได้
รวดเร็ว ทันต่อความพัฒนาการของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงไป  สามารถตอบโต้ได้อย่างฉับพลัน  
แต่มีข้อบกพร่องตรงที่ว่า มีอ านาจมาก มีการใช้ดุลพินิจอย่างกว้างขวาง เมื่อเป็นเช่นนี้อาจท าให้มี
การใช้อ านาจไปในทางที่มิชอบ หรือเป็นลักษณะ  “แบบอ าเภอใจ ”  (Arbitrary)  จะมีลักษณะ
กลายเป็นผู้ก่ออาชญากรรมเป็นอันตรายต่อสังคมเสียเอง  รูปแบบนี้จึงต้องแก้ไขที่การควบคุม  
(Control)  อ านาจ  โดยค านึงถึงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลบ้าง 

 ส่วนรูปแบบทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม  (The Due Process Model)  มีข้อดี  
ที่ให้ความส าคัญต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ผู้ถูกกล่าวหาได้รับการคุ้มครอง  โดยได้รับการ
สันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ การพิจารณาต้องกระท าให้เกิดความเป็นธรรมทุกขั้นตอน ต้ังแต่สืบสวน 
จับกุม สอบสวน  จนถึงการพิจารณาคดี  รูปแบบนี้มีข้อเสียคือ  หากให้ความส าคัญต่อการคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลมากเกินไป  ก็อาจท าให้ความสงบเรียบร้อยของสังคมได้รับผลกระทบจาก
การคุ้มครองสิทธินั้น ท าให้อาชญากรมีโอกาสหลุดพ้นการลงโทษ  เป็นอันตรายต่อความสงบสุข
ของสังคม 

 จึงเห็นได้ว่ารูปแบบทั้งสองทฤษฎีดังกล่าวมีความแตกต่างก็เพราะวิธีปฏิบัติ   
(Procedure) หากแต่ในความเป็นจริง เราไม่สามารถน าทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งมาใช้แต่เพียงอย่าง
เดียวได้  เรายังต้องมีการผสมผสานกันของทั้งสองรูปแบบ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อกระบวนการ
ทางอาญาที่เหมาะสมต่อไป กล่าวคือ โดยเราต้องก าหนดจุดแห่งความพอดีของรูปแบบทั้งสองให้
เข้ากับกระบวนการทางอาญา สุดแล้วแต่จะโน้มเอียง  เน้นหนักไปในรูปแบบใด หรือมีการวาง
โครงสร้างในลักษณะไหน  ซึ่งผลสุดท้ายวัตถุประสงค์ที่หวังกันก็คือ  ความสงบเรียบร้อยของสังคม  
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของพลเมืองไม่ให้ถูกกระทบกระเทือนโดยไม่จ าเป็น 
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2.3 หลักประกัน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

2.3.1 มาตรฐานสากลในการประกันสิทธิมนุษยชน 
 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาไปสู่ “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” 

(The Universal Declaration of Human Right) โดยได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาองค์การ
สหประชาชาติ ในวันที่ 10 ธันวาคม พ .ศ.2491 เพื่อเป็นมาตรฐานร่วมกันส าหรับประชาชาติ
ทั้งหลาย ในจุดหมายที่ว่า มนุษย์สิทธิเท่าเทียมกัน โดยที่การไม่น าพา และการเหยียดหยามต่อสิทธิ
มนุษยชนยังผลให้มีการกระท าอันป่าเถื่อน ซึ่งเป็นการละเมิด มโนธรรมของมนุษยชาติอย่างร้ายแรง
นั้นกระท าไม่ได้ โดยที่เป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งที่สิทธิมนุษยชนได้รับความคุ้มครอง โดยหลักบังคับ
ของกฎหมาย ซึ่งรายละเอียดของปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมีดังต่อไปนี้ 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้ เป็นมาตรฐานร่วมกันแห่งความส าเร็จ
ส าหรับบรรดาประชากรและประ ชาชาติทั้งหลาย เพื่อจุดหมายปลายทางที่ว่า เอกชนทุกคนและ
องค์การสังคมทุกองค์การ โดยการร าลึกถึงปฏิญญานี้เป็นเนื่องนิจ จะบากบั่นพยายามด้วยการสอน
และศึกษา ในอันที่ส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการอันก้าวหน้าทั้งใน
และระหว่างประเทศ ในอันที่จะส่งเสริมการเคารพสิทธิและอิสรภาพเหล่านี้ และด้วยมาตรการอัน
ก้าวหน้าทั้งในและระหว่างประเทศ ในอันที่จะให้มีการยอมรับนับถือ  และการปฏิบัติตามโดยสากล  
และอย่างเป็นผลจริงจัง ทั้งในบรรดาประชาชนของรัฐสมาชิกด้วยกันเอง  และในบรรดาประชาชน
ของดินแดนที่อยู่ใต้อ านาจของรัฐนั้น ๆ  

ข้อ 1  มนุษย์ทั้งหลายเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในเกียรติศักด์ิและสิทธิ 
ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยเจตนารมณ์แห่งภารดรภาพ 

ข้อ 2 (1)  ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพบรรดาที่ก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ 
โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใด ๆ ดังเช่น เชื้อชาติ ผิว เพศ ภาษา ศาสนา การคิดเห็น
ทางการเมืองหรือทางอื่น เผ่าพันธุ์แห่งชาติ หรือสังคม ทรัพย์สิน ก าเนิด หรือสถานะอ่ืน ๆ  

 (2)  อนึ่งจะไม่มีความแตกต่างใด ๆ ตามมูลฐานแห่งสถานะทาง
การเมือง ทางการศาล หรือทางการระหว่างประเทศของประเทศหรือดินแดนของบุคคลสังกัด ไม่ว่า
ดินแดนนี้เป็นเอกราช อยู่ในความพิทักษ์ไม่ได้ปกครองตนเอง หรืออยู่ภายใต้การจ ากัดอธิปไตยใด ๆ 
ทั้งสิ้น 
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ข้อ 3   คนทุกคนมีสิทธิในการด ารงชีวิตเสรีภาพ และความมั่นคงแห่งตัวตน 

ข้อ 4   บุคคลใด ๆ จะถูกยึดเป็นทา ส หรือต้องภาระจ ายอมไม่ได้ ความเป็น
ทาส และการค้าทาส เป็นห้ามขาดทุกรูป 

ข้อ 5   บุคคลใด ๆ จะถูกทรมาร หรือได้รับผลปฏิบัติ หรือการลงโทษที่โหดร้าย
ผิดมนุษยธรรมหรือต่ าช้าไม่ได้ 

ข้อ 6   ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับนับถือว่า เป็นบุคคลตามกฎหมายทุก
แห่งทุกหน 

ข้อ 7   ทุกคนเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของ
กฎหมายเท่าเทียมกัน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองเท่า
เทียมกันจากการเลือกปฏิบัติใดๆอันเป็นการล่วงละเมิดปฏิญญา และจากการยุยงให้เลือกปฏิบัติ
ดังกล่าว 

ข้อ 8  ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับบ าบัดอันเป็นผลจริงจังจากศาลที่มีอ านาจ
แห่งชาติ        ต่อการกระท าอันละเมิดสิทธิหลักมูล ซึ่งตนได้รับตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

ข้อ 9  บุคคลใดจะถูกจับกุม กักขัง หรือเนรเทศไปต่างถิ่นโดยพลการไม่ได้ 

ข้อ 10  ทุกคนมีสิทธิโดยเสมอภาคเต็มที่ในอันที่จะได้รับการพิจารณาที่เป็น
ธรรมและเปิดเผย จากศาลที่อิสระและเที่ยงธรรมในการก าหนดสิทธิและหน้าที่ของตนและการ
กระท าผิดอาชญาใด ๆ ที่ตนถูกกล่าวหา 

ข้อ 11 (1) ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าท าผิดทางอาชญา  มีสิทธิที่จะได้รับการ
สันนิษฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ ได้ว่ามีผิดตามกฎหมายในการพิจารณาเปิดเผย ซึ่ง
ตนได้รับหลักประกันบรรดาที่จ าเป็นส าหรับการต่อสู้คดี 

 (2)  จะถือบุคคลใดๆว่ามีความผิดทางอาญาเนื่องด้วยการกระท าหรือ
ละเว้นใด ๆ อันมิได้จัดเป็นความผิดทางอาชญาตามกฎหมายแห่งชาติหรือกฎหมายระหว่าง
ประเทศในขณะได้กระท าการนั้นขึ้นไม่ได้ และจะลงโทษอันหนักกว่าที่ใช้อยู่ในขณะที่ได้กระท า
ความผิดทางอาชญานั้นไม่ได้ 
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ข้อ 12   บุคคลใด ๆ จะถูกแทรกสอดโดยพลการในความเป็นอยู่ส่วนตัวใน
ครอบครัว ในเคหสถานหรือในการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่ในเกียรติยศและชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมี
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายต่อการแทรกสอด หรือการลบหลู่ดังกล่าวน้ัน 

ข้อ 13  (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการเคลื่อนไหวและสถานที่อยู่ภายใน
เขตของแต่ละรัฐ  

 (2) ทุกคนมีสิทธิที่จะออกจากประเทศใดๆไป รวมทั้งประเทศของ
ตนเองด้วย และที่จะกลับยังประเทศตน 

ข้อ 14  (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหา และที่จะได้อาศัยพ านักในประเทศอ่ืน
เพื่อลี้ภัยจากการประหัตประหาร 

 (2)  จะอ้างสิทธินี้ไม่ได้ ในกรณีที่การด าเนินคดีสืบเนื่องอย่างแท้จริงมา
จากความผิดท่ีไม่ใช่ทางการเมือง  หรือจากการกระท าอันขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการของ
สหประชาชาติ 

ข้อ 15 (1) ทุกคนมีสิทธิในการถือสัญชาติหนึ่ง 
 (2)  บุคคลใดๆจะถูกตัดสัญชาติของตนโดยพลการ หรือถูกปฏิเสธสิทธิ

ที่จะเปลี่ยนสัญชาติไม่ได้ 
ข้อ 16 (1) ชายและหญิงที่มีอายุเต็มบริบูรณ์  มีสิทธิที่จะท าการสมรส และ         

จะก่อต้ัง ครอบครัว โดยปราศจากการจ ากัดใด ๆ อันเนื่องจากเชื้อชาติ สัญชาติ  หรือ ศาสนา ต่างมี
สิทธิเท่าเทียมกันในเรื่องการสมรส ระหว่างการสมรสและการขาดจากสมรส  

 (2)  การสมรสจะกระท ากันก็แต่ด้วยความยินยอมโดยอิสระและเต็มที่
ของผู้ที่เจตนาจะเป็นคู่สมรส 

 (3)  ครอบครัวเป็นหน่วยธรรมชาติ และหลักมูลของสังคมและมีสิทธิที่
จะได้รับความคุ้มครองจากสังคมและรัฐ 

ข้อ 17  (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นเจ้าของทรัพย์สินโดยล าพังตนเองเช่นเดียวกับ
โดยร่วมกับผู้อื่น 

 (2)  บุคคลใด ๆ ที่จะถูกริบทรัพย์สินโดยพลการไม่ได้ 

ข้อ 18  ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความคิดมโนธรรมและศาสนาสิทธินี้รวมถึง
อิสรภาพในการที่จะประกาศ ศาสนา หรือความเชื่อของตน โดยการสอน การปฏิบัติสักการบูชาและการ
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ประกอบพิธีกรรม ไม่ว่าจะโดยล าพังตนเองหรือประชาคมร่วมกับผู้อ่ืน และเป็นการสาธารณะหรือ
ส่วนบุคคล 

ข้อ 19  ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็นและการแสดงออกสิทธินี้รวมถึง
อิสรภาพในการที่จะถือเอาความคิดโดยปราศจากความแทรกสอดและที่จะแสวงหารับและแจกจ่าย
ข่าวสารและความคิดเห็นไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ และโดยไม่ค านึงถึงเขตแดน 

ข้อ 20 (1) ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งการร่วมประชุมและการต้ังสมาคม 
โดยสันติ 

 (2)  บุคคลใด ๆ จะถูกบังคับให้สังกัดสมาคมใดสมาคมหนึ่งไม่ได้ 

ข้อ 21 (1) ทุกคนมีสิทธิที่จะมีส่วนในรัฐบาลของประเทศตน  จะเป็นโดยตรง
หรือโดยการผ่านทางผู้แทนซึ่งได้เลือกต้ังโดยอิสระ 

 (2)  บุคคลมีสิทธิที่เข้าถึงบริการสาธารณะในประเทศของตนโดยเสมอภาค 

 (3)  เจตจ านงของประชาชนจะต้องเป็นมูลฐานแห่งอ านาจของรัฐบาล 
เจตจ านงนี้จะต้องแสดงออกทางการเลือกต้ังตามก าหนดเวลา และอย่างแท้จริง ซึ่งอาศัยการออก
เสียงกันอย่างทั่วไปและเสมอภาค และการลงคะแนนลับ หรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระอย่างอ่ืน
ท านองเดียวกัน 

ข้อ 22   ทุกคน ในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม มีสิทธิในทางมั่นคงของสังคม 
และมีสิทธิในการบรรลุถึงซึ่งสิทธิทางเศรษฐกิจ ทางสังคม และทางวัฒนธรรม อันจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับ เกียรติศักด์ิของตน  และการพัฒนาบุคลิกภาพของตนอย่างอิสระ ทั้งนี้ โดยความเพียร
พยายามแห่งชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศ และตามระบอบการและทรัพยากรของแต่ละรัฐ 

ข้อ 23 (1) ทุกคนมีสิทธิในการงาน  ในการเลือกงานโดยอิสระในเงื่อนไขอัน
ยุติธรรม และเป็นประโยชน์แห่งการงาน และการคุ้มครองแห่งการว่างงาน 

 (2)  ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าจ้างเท่าเทียมกันส าหรับงานเท่าเทียมกัน 
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด ๆ  

 (3)  ทุกคนที่ท างานมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่ยุติธรรมและเป็นประโยชน์ 
ที่จะให้ประกันแก่ตนเองละครอบครัวแห่งตน ซึ่งความเป็นอยู่อันคู่ควรแก่เกียรติศักด์ิของมนุษย์ 
และ ถ้าจ าเป็นก็จะต้องได้รับวิถีทางคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย  
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 (4)  ทุกคนมีสิทธิที่จะจัดต้ัง และที่จะเข้าร่วมสหพันธ์กรรมกรเพื่อความ
คุ้มครองแห่งประโยชน์ของตน  

ข้อ 24   ทุกคนมีสิทธิในการพักผ่อนและเวลาว่าง รวมทั้งจ ากัดเวลาการท างาน
ตามสมควร และวันหยุดงานเป็นครั้งคราวโดยได้รับสินจ้าง 

ข้อ 25 (1) ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐานการครองชีพอันเพียงพอส าหรับสุขภาพ
และความเป็นอยู่ดีของตนและครอบครัว รวมทั้งอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และการดูแลรักษา
ทางการแพทย์และบริการสังคมที่จ าเป็น และมีสิทธิในความมั่นคงในยามว่างงาน เจ็บป่วยพิการ 
เป็นหม้าย วัยชรา หรือขาดอาชีพอ่ืนในพฤติการณ์ที่นอกเหนืออ านาจของตน 

 (2)  มารดาและเด็กมีสิทธิที่จะรับการดูแลรักษาและช่วยเหลือ                
เป็นพิเศษเด็กทั้งปวงไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกสมรส จะต้องได้รับการคุ้มครองทางสังคมเช่นเดียวกัน 

ข้อ 26 (1) ทุกคนมีสิทธิในศึกษา การศึกษาจะต้องให้เปล่าอย่างน้อยในชั้น
ประถมศึกษาและการศึกษาชั้นหลักมูล การประถมศึกษาจะต้องเป็นการบังคับ การศึกษาทาง
เทคนิคและวิชาชีพ จะต้อง เป็นอันเปิดโดยทั่วไป และการศึกษาชั้นสูงสุดขึ้นไป จะต้องเป็นอันเปิด
ส าหรับทุกคนเข้าได้ถึงโดยเสมอภาคตามมูลฐานแห่งคุณวุฒิ 

 (2)  การศึกษาจะได้จัดไปในทางพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์อย่าง
เต็มที่และยังความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และอิสรภาพหลักมูลให้มั่นคงแข็งแรง จะต้องส่งเสริม
ความเข้าใจ ขันติธรรม และมิตรภาพแห่งบรรดาประชาชาติ กลุ่มเชื้อชาติ หรือศาสนา และจะต้อง
ส่งเสริมกิจกรรมของสหประชาชาติ เพื่อธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพ 

 (3)  บิดามารดา มีสิทธิเบื้องแรกที่จะเลือกชนิดของการศึกษาอันจะ
ให้แก่บุตรหลานของตน 

ข้อ 27 (1) ทุกคนมีสิทธิที่เข้าร่วมในชีวิตทางวัฒนธรรมของประชาชนโดย
อิสระ ที่จะบันเทิงใจในศิลปะและที่มีส่วนในความรุดหน้า และคุณประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ 

 (2)  ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองผลประโยชน์ทางศีลธรรมและ
ทางวัตถุ อันเป็นผลจากการประดิษฐกรรมใด ๆ ทางวิทยาศาสตร์ วรรณกรรมและทางศิลปกรรม  
ซึ่งตนเป็นผู้สร้าง 

ข้อ 28  ทุกคนมีสิทธิในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นทาง
ให้ส าเร็จผลเต็มที่ตามสิทธิและอิสรภาพดังก าหนดไว้ในปฏิญญานี้ 
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ข้อ 29 (1) ทุกคนมีหน้าที่ต่อประชาคม ด้วยการพัฒนาต่อบุคลิกภาพของตน
โดยอิสรภาพเต็มที่ จะกระท าได้ก็แค่ประชาคมเท่านั้น 

 (2)  ในการใช้สิทธิและอิสรภาพแห่งตน ทุกคนตกอยู่ในบังคับของ
ข้อจ ากัด เพียงเท่าที่ได้ก าหนดลงโดยกฎหมายเท่านั้น เพื่อประโยชน์ที่ได้มาซึ่งการนับถือ และ
เคารพสิทธิและอิสรภาพของผู้อื่นตามสมควรและที่จะเผชิญกับความเรียกร้องต้องการอันเที่ยง
ธรรมของศีลธรรม ความสงบเรียบร้อยของประชาชน และสวัสดิการทั่วไปในสังคมประชาธิปไตย 

 (3)  สิทธิและอิสรภาพ เหล่านี้ จะใช้ขัดต่อวัตถุประสงค์และหลักการ
ของสหประชาชาติไม่ได้ว่าในกรณีใด ๆ  

ข้อ 30  ไม่มีบทใด ในปฏิญญานี้ที่จะอนุมานว่าให้สิทธิใด ๆ แก่รัฐ หมู่คน หรือ
บุคคล ในอันที่จะด าเนินกิจกรรมใด ๆ หรือปฏิบัติการใด ๆ อันมุ่งต่อการท าลายสิทธิและอิสรภาพ                    
ดังก าหนดไว้ ณ ที่นี้ 

2.3.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรม จากการ

วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และการให้คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่ได้ให้หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชน 
โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจจะต้องมุ่งที่จะท าการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นหลักในการปฏิบัติ   ส่วนการ
บังคับใช้ บทบัญญัติของกฎหมายถือว่าเป็นข้อยกเว้นที่เจ้าพนักงานจะใช้อ านาจตามที่กฎหมาย
บัญญัติไว้  ต่อเมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น   ซึ่งจะได้เป็นหลักประกันต่อการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  ได้ก าหนดถึง  สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมไว้ดังนี้ 

 มาตรา 39  บัญญัติว่า  “บุคคลไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าการ
อันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาที่กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้ และโทษที่จะลงแก่
บุคคลนั้น จะหนักกว่าโทษที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลากระท าความผิดมิได้ 

  ในคดีอาญา  ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด  

  ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิด จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้”   
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  มาตรา 40  บัญญัติว่า “ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรมดังต่อไปนี้ 

(1) มีสิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง 

(2) สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา ซึ่งอย่างน้อยต้องมีหลักประกัน
ขั้นพื้นฐานเรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย  การได้รับทราบข้อเท็จจริง และตรวจเอกสาร
อย่างเพียงพอ การเสนอข้อเท็จจริง  ข้อโต้แย้ง  และพยานหลักฐานของตน การคัดค้านผู้พิพากษา
หรือตุลาการ การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณาครบองค์คณะ  และ
การได้รับทราบเหตุผล ประกอบค าวินิจฉัย ค าพิพากษา หรือค าสั่ง 

(3) บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว และเป็นธรรม 

(4) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา โจทก์ จ าเลย คู่กรณี ผู้มีส่วนได้เสีย หรือพยาน
ในคดีมีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  รวมทั้งสิทธิใน
การได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นธรรม และการไม่ให้ถ้อยค าเป็นปฎิปักษ์ต่อตนเอง 

(5) ผู้เสียหาย ผู้ต้องหา จ าเลย และพยานในคดีอาญา  มีสิทธิได้รับ
ความคุ้มครอง และความช่วยเหลือท่ีจ าเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ส่วนค่าตอบแทน ค่าทดแทน  
และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ 

(6) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ หรือผู้ทุพลภาพ  ย่อมมีสิทธิ
ได้รับความคุ้มครองในการด าเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม และย่อมมีสิทธิได้รับการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ 

(7) ในคดีอาญา ผู้ต้องหาหรือจ าเลย มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือ          
การพิจารณาคดีที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ การตรวจสอบ
หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจากทนายความ 
และการได้รับการปล่อยชั่วคราว 

(8) ในคดีแพ่ง บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่าง
เหมาะสมจากรัฐ”   
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2.3.3 มาตรการทางกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 นอกจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะได้ประกันสิทธิของพลเมืองแล้ว 

ยังมีการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่ต ารวจ อาทิ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา  ที่ให้การคุ้มครอง สิทธิ เสรีภาพของประชาชน จากการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่              
ในกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ต ารวจ ท่ีมีหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการอ านวย
ความยุติธรรมเบื้องต้นให้กับ ประชาชน โดยการรักษาความสงบ  ความเรียบร้อยของสังคม ควบคุม
อาชญากรรม ในภาระงานดังกล่าวนี้ บางส่วนอาจไปกระทบกับ สิทธิ เสรีภาพของประชาชน อาทิ 
การสืบสวน หาข้อเท็จจริง ตลอดจนการตรวจค้น  เพื่อหาพยานหลักฐาน  เพื่อน าไปสู่จับกุมผู้กระท า
ความผิด จนไปถึงการสอบสวน การควบคุมตัว  เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องมี  มาตรการทางกฎหมาย
เพื่อจ ากัดการใช้อ านาจให้อยู่ในกรอบ ตามหลักเหตุผล และให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม                  
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ทบทวนมาตรการ ทางกฎหมายที่ให้หลักประกัน  ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(อ้างใน ชาติ ชัยเดชสุริยะ ,2549) .ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ประกอบกับประเด็นการ ร้องเรียน จากรายงานเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการ
ยุติธรรมมายังส านักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนจากเจ้าหน้าที่ต ารวจในประเด็นดังต่อไปนี้  
 1) การถูกตรวจค้น  
 2) การถูกจับกุม คุมขัง 
 3) การไม่ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา 

 4) การไม่ได้การแจ้งสิทธิ จากเจ้าหน้าที่ 
 5) การสอบสวนท่ีไม่เป็นธรรม 
 6) การท าร้าย และการทารุณกรรม และการถูกวิสามัญฆาตกรรมจากเจ้าหน้าที่ 

 7) การไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 
 

โดยประเด็นข้างต้น ในระดับสากลและตามกฎหมายไทยได้วางหลักเกณฑ์ใน
การให้ความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพของประชาชนจากการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที้ตามมาตรการ
ดังต่อไปนี ้

 

 2.3.3.1 มาตรการในการตรวจค้น  
 การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการแสวงหาพยานหลักฐาน

เพื่อพิสูจน์หาผู้กระท าผิด โดยการตรวจค้น ทั้งการตรวจค้นสถานที่ ยานพาหนะ บุคคล ถือว่าเป็น
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เรื่องที่กระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ในชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว และ เคหสถาน อันเป็นสิทธิเสรีภาพ   
ที่ส าคัญประการหนึ่ง ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (The Universal Declaration 
of Human Rights) ข้อ 12 และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 17 ที่ได้รับรองสิทธินี้ไว้สรุปความได้ว่า 
“การเข้าไปสอดแทรกโดยพลการหรือมิชอบด้วยกฎหมายในกิจส่วนตัว ครอบครัว เคหสถาน หรือ
การติดต่อสื่อสารจะกระท ามิได้ บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายจากการ
สอดแทรกดังกล่าว”  :ซึ่งในประเด็นเรื่องนี้ อาจจ าแนกได้เป็น 3 กรณี ได้แก่ 1) การตรวจค้นสถานที่
ส่วนบุคคล  2) การตรวจค้นยานพาหนะและตัวบุคคล 3) การแสวงหาหลักฐานจากเนื้อตัวร่างกาย
ของบุคคล 

 

 มาตรการการตรวจค้นของต่างประเทศ 
1) การตรวจค้นสถานที่  

      โดยหลักการทั่วไปแล้ว การเข้าตรวจค้นในสถานท่ีส่วนบุคคล
จะต้องมีหมายค้นหรือค าสั่งที่ออกโดยชอบและจะต้องมีเหตุผลที่มีน้ าหนักพอที่จะออกหมายค้น
หรือออกค าสั่งนั้นได้ กรณีที่จะค้นในสถานท่ีส่วนบุคคลโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งที่ออกโดยชอบ
ได้จะต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายก าหนดไว้อย่างแจ้งชัดให้กระท าได้ ซึ่งจ ากัดเพียงในบางกรณี เช่น 
กรณีฉุกเฉินและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น และ          
ไม่ว่ากรณีใดๆ การด าเนินการค้นจะต้องกระท าในขอบเขตที่เหมาะสม จากการศึกษาของ ชาติ            
ชัยเดชสุริยะ (2549) พบว่าในต่างประเทศมีหลักการในการตรวจค้นที่คล้ายคลึงกัน ดังต่อไปนี้ 

 1.1) ประเทศอังกฤษ กฎหมายได้ก าหนดว่า หลักเบื้องต้นของ  
การเข้าไปในสถานที่ของบุคคลใดเพื่อตรวจค้น มีหลักการเบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่ต ารวจต้องขอให้
ศาลออกหมายค้น โดยในค าขอที่ยื่นต่อศาล จะต้องกล่าวถึงเหตุผลของหมายค้น (หากอ้างว่าเป็น
กรณีที่เกี่ยวกับความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายก าหนดจะต้องมีเหตุผลตามสมควรว่าการค้นจะท า
ให้ได้พยานหลักฐานส าคัญซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวนด าเนินคดี) บทกฎหมายที่ให้อ านาจ        
ในการขอหมายค้น สถานที่ที่จะขอตรวจค้น สิ่งของหรือบุคคลที่ประสงค์จะพบในสถานที่นั้น และ
เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ขอหมายค้นจะต้องสาบานตนและให้การต่อศาลประกอบการขอหมายค้นนั้น   
ซึ่งหากศาลออกหมายค้นให้ก็ให้ใช้หมายนั้นเพื่อการค้นหาสถานที่ดังกล่าวได้เพียงสถานที่เดียว 
และครั้งเดียวเท่านั้น โดยต้องด าเนินการภายในเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ลงหมาย              
ส่วนเจ้าหน้าที่ต ารวจจะเป็นคนใดก็ได้ที่จะด าเนินการตามหมายค้น การตรวจค้นต้องกระท าใน
เวลาและระยะเวลาที่พอสมควรแก่เหตุ จะต้องแสดงหมายค้นต่อบุคคลที่อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น 
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หากไม่พบบุคคลใดก็ให้วางส าเนาหมายค้นไว้ในสถานที่นั้นด้วย การตรวจค้นให้กระท าได้เพียง
ภายในขอบเขตที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของการออกหมายค้นนั้น และเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ท าการตรวจค้น
จะต้องบันทึกรายงานการตรวจค้นดังกล่าวว่าได้พบสิ่งของหรือบุคคลที่ต้องการพบนั้นหรือไม่ และ
ได้ตรวจยึดสิ่งใดไว้เป็นหลักฐานหรือไม่ ส่วนกรณีที่เจ้าหน้าที่ต ารวจสามารถค้นในสถานท่ีส่วน
บุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นนั้น ได้แก่กรณีที่สัมพันธ์กับการจับกุม โดยเฉพาะกรณีมีการจับกุม
บุคคลใดในข้อหาที่เป็นความผิดร้ายแรงประเภทที่กฎหมายระบุไว้ให้จับกุมได้(arrestable offences) 
เช่นกรณีบุคคลอายุต้ังแต่ 21 ปีขึ้นไปต้องข้อหาว่ากระท าผิดที่มีอัตราโทษจ าคุกได้ต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป 
เป็นต้น และมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะพบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการกระท าผิดในข้อหาที่มี          
การจับกุมนั้นในสถานที่ท่ีจะตรวจค้นนั้น โดยการตรวจค้นในกรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็น
หนังสือจากเจ้าหน้าที่ที่มีต าแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนขึ้นไปก่อนและจ ากัดขอบเขตของการตรวจ
ค้นในกรณีนี้ว่าเพียงเพื่อพบพยานหลักฐานที่เกี่ยงข้องกับการกระท าผิดในข้อหาที่มีการจับกุมนั้น  
ในสถานที่ท่ีจะตรวจค้นนั้นเท่านั้น ในการตรวจค้นก็จะต้องมีการบันทึกรายงานการตรวจค้น
เช่นเดียวกันด้วย และไม่ว่ากรณีมีหมายค้นหรือไม่ก็ตาม ก่อนจะท าการตรวจค้นควรจะได้บอกกล่าว
เพื่อขออนุญาตผู้ที่อยู่ในสถานที่น้ันเท่าที่จะกระท าได้ด้วย 

 1.2) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตามหลักกฎหมายอเมริกัน                
มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ 4 ของสหรัฐอเมริกา( The Fourth Amendment)               
ซึ่งบัญญัติว่า “ สิทธิของประชาชนในตัวเอง เคหสถาน เอกสาร และทรัพย์สิน ที่จะมีความปลอดภัย
จากการตรวจค้นและตรวจยึดโดยมิชอบนั้น จะถูกละเมิดไม่ได้ การออกหมายค้นและยึดนั้นจะกระท า
มิได้เว้นแต่โดยมีเหตุผลอันเป็นไปได้ ( probable cause) ประกอบด้วยค ารับรองหรือสาบานตน 
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องระบุถึงสถานที่ที่จะท าการตรวจค้นและบุคคลหรือสิ่งที่ต้องการจะพบ
หรือตรวจยึด” ซึ่งศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาได้วางหลักว่าในการค้นสถานที่ส่วนบุคคล จะต้องมีหมาย
ค้นของศาล โดยการออกหมายค้นและการด าเนินการในการค้นจะต้องอยู่ในหลักของการมีเหตุผล
อันเป็นไปได ้(probable cause) ว่าจะพบพยานหลักฐานที่จะใช้พิสูจน์ความผิดหรือบุคคลที่จะต้อง
จับกุมตามหมายจับนั้นโดยใช้หลักของการมีเหตุผลอันเป็นไปได้ดังกล่าวเป็นหลักส าคัญในการ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายนั้นเสมอ 

 1.3) ประเทศเยอรมัน  หลักกฎหมายเยอรมันก าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจค้นสถานที่ส่วนบุคคลว่า การตรวจค้นนั้นอาจกระท าได้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจับกุม
ผู้กระท าความผิดน้ันหรือมีเหตุอันท าให้สันนิษฐานได้ว่าการตรวจค้นจะท าให้พบพยานหลักฐาน             
ที่จะใช้ในการด าเนินคดีนั้นหรือเพื่อค้นหาร่องรอยของการกระท าผิดหรือเพื่อยึดสิ่งของที่จะต้องยึด
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อย่างแน่นอน ซึ่งหากเป็นสถานที่ของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาแล้วจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงยืนยัน
ได้ว่าผู้ต้องหาหรือร่องรอยการกระท าความผิดหรือสิ่งที่ถูกยึดอย่างแน่นอนนั้นอยู่ในสถานที่นั้น  
การตรวจค้นสถานที่ส่วนบุคคลจะต้องขอค าสั่งศาลก่อนการตรวจค้น เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน
กฎหมายก าหนดให้ส านักงานอัยการอาจออกค าสั่งนั้นได้ ในการตรวจค้นสถานที่ส่วนบุคคลจะต้อง
เรียกเจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งหรือสมาชิกของชุมชนที่สถานที่แห่งนั้นต้ังอยู่
จ านวนสองคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการตรวจค้น ผู้อยู่อาศัยในสถานที่         
ที่มีการตรวจค้นนั้นหรือผู้แทนจะต้องถูกเรียกอยู่ช่วยเหลือในการตรวจค้น ซึ่งจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์
ของการตรวจค้นให้ผู้อยู่อาศัยและผู้ที่ถูกเรียกให้ช่วยเหลือดังกล่าวได้ทราบก่อนการตรวจค้น และ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจค้นแล้ว ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจค้นมีสิทธิได้รับเอกสารบันทึกเหตุผล
ของการตรวจค้นและรายการสิ่งของที่มีการตรวจยึด ตลอดจนบันทึกหลักฐานกรณีไม่พบสิ่งใด             
ที่จะยึดไว้ได้ 

 

 2) กรณีการตรวจค้นตัวบุคคล และยานพาหนะ 
2.1) ประเทศอังกฤษ กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์เรื่องการตรวจค้น

ตัวบุคคล และยานพาหนะส่วนบุคคลในที่สาธารณะนั้นไว้ในหลักเกณฑ์เดียวกัน โดยก าหนดว่า  
การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจจะใช้อ านาจเรียกให้หยุดและตรวจค้นในกรณีนี้ได้จะต้องมีเหตุผลตามสมควร 
ที่ท าให้สงสัยว่าจะพบหลักฐานเกี่ยวกับความผิด หรือจะพบของที่มีการลักขโมยหรือของผิดกฎหมาย
จากตัวบุคคลหรือภายในยานพาหนะนั้น โดยเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะต้องแจ้งข้อมูล
ให้แก่บุคคลที่จะถูกตรวจค้นนั้นให้ได้ทราบชื่อและสังกัด (สถานีต ารวจ) ของเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ที่            
จะเข้าตรวจค้นตลอดจนต้องแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจค้นและเหตุผลที่ท าให้ขอ             
การตรวจค้น รวมทั้งต้องแจ้งด้วยว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจก าลังจะบันทึกการตรวจค้น และบุคคลที่              
จะถูกตรวจค้นนั้นมีสิทธิขอส าเนาบันทึกดังกล่าวด้วย ในบันทึกการตรวจค้นจะต้องบันทึกข้อความ
เกี่ยวกับ 1)วัตถุที่ต้องการค้นหา เช่น ของที่ถูกขโมย หรือของผิดกฎหมาย 2) เหตุผลที่ท าให้สงสัยว่า
จะพบสิ่งขอดังกล่าว 3) วันและเวลาที่ท าการตรวจค้น 4) สถานที่ที่ท าการตรวจค้น 5) ผลการตรวจ
ค้น  6) ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจค้นหากปรากฏ (ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้ผู้ถูกตรวจ
ค้นสามารถเรียกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ตรวจค้นนั้นรับผิดชอบหากมีการใช้อ านาจโดยมิชอบ) 

 2.2) ประเทศเยอรมัน  กฏหมายได้ก าหนดให้การตรวจค้นตัวบุคคล
หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจค้นยานพาหนะด้วยนั้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์อย่างเดียวกัน 
และมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นเป็นอย่างเดียวกันกับการตรวจค้นสถานที่ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
กล่าวคือจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการจับกุมผู้กระท าความผิดหรือมีเหตุอันท าให้สันนิษฐานได้ว่า
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การตรวจค้นจะท าให้พบพยานหลักฐานที่จะใช้ในการด าเนินคดีนั้นหรือเพื่อค้นหาร่องรอยของการ
กระท าความผิดหรือเพื่อยึดสิ่งที่จะต้องยึดอย่างแน่นอนซึ่งหากเป็นกรณีการค้นทรัพย์สินของบุคคล
อ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ต้องหาจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าจะพบร่องรอยของการกระท าความผิดหรือ 
สิ่งที่จะถูกยึดอย่างแน่นอนนั้นจากการตรวจค้นนั้น โดยทั่วไปจะต้องขอค าสั่งศาลก่อนการตรวจค้น
เช่นกัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉิน กฎหมายก าหนดให้ส านักงานอัยการอาจออกค าสั่งนั้นได้ ส่วนรายละเอียด
อ่ืนก็เป็นท านองเดียวกันกับการตรวจค้นสถานที่ส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้น 

 

 มาตรการการตรวจค้นตามกฎหมายไทย 
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่นั้น 

ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้วางหลักเกณฑ์ในการค้นดังนี้  โดย มาตรา  57 
ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติใน  มาตรา 78 มาตรา 79 มาตรา 80 มาตรา 92 และ มาตรา 94 แห่ง
ประมวลกฎหมายนี้  จะจับ ขัง จ าคุก หรือค้นในที่รโหฐานหาตัวคนหรือสิ่งของต้องมีค าสั่ง  หรือ
หมายของศาลส าหรับการน้ัน บุคคลซึ่งต้องขังหรือจ าคุกตามหมายศาล จะปล่อยไปได้ก็เมื่อมีหมาย
ปล่อยของศาล  และ มาตรา  92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือค าสั่งของศาล       
เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้  

 (1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน  หรือมีเสียงหรือ
พฤติการณ์อ่ืนใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น  

 (2)  เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้าก าลังกระท าลงในที่รโหฐาน  
 (3)  เมื่อบุคคลที่ได้กระท าความผิดซึ่งหน้า  ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไป

หรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น  
 (4)  เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด

หรือได้มาโดยการกระท าความผิด  หรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระท าความผิด  หรืออาจเป็น
พยานหลักฐานพิสูจน์การกระท าความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น  ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า
เนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือท าลายเสียก่อน  

 (5)  เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน  
 

 การคุ้มครองสิทธิของประชาชนจากการตรวจค้น ทั้งสถานที่ส่วนบุคคล 
ยานพาหนะ และบุคคลในสากล และในประเทศไทยมีการวางหลักเกณฑ์และมาตรการในการค้น 
สถานที่ และการค้นตัวบุคคล ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในด้านร่างกาย          
ความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินและเคหสถาน อย่างมาก โดยได้ก าหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้มีอ านาจ
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ออกหมายค้นในที่รโหฐาน ซึ่งเป็นหลักประกันในการได้รับการคุ้มครองสิทธิจากการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทางกฎหมายของต่างประเทศ   

 

 2.3.3.2 มาตรการในการจับกุม คุมขัง 
       การจับกุม คุมขังบุคคล เป็นมาตรการของเจ้าหน้าที่ต ารวจในการ

รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยเป็นการน าตัวบุคคลที่สงสัยว่ากระท าความผิดมาไว้ใน
อ านาจควบคุมของรัฐ ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลอย่างร้ายแรง เพราะเป็นการท าให้
บุคคลนั้นสูญสิ้นอิสรภาพและมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่  ครอบครัวและชื่อเสียงของบุคคลนั้น          
การจับกุม คุมขัง ในทางสากลมีการวางหลักเกณฑ์ตาม ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน          
(The Universal Declaration of Human Rights) ข้อ 9 และตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 9    
ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวแล้ว  

 “ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองบุคคล    
ทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก” ( Body of Principle for the Protection of All Persons under Any 
Form of Detention or Imprisonment 1988)  

 “ข้อ 11 ได้ก าหนดไว้สรุปความได้ว่า บุคคลจะถูกคุมขังโดยปราศจาก
การไต่สวนของศาลหรือองค์กรอ่ืนนั้นไม่ได้ ศาลหรือองค์กรพึงมีอ านาจหน้าที่ในการทบทวนหรือ
ตรวจสอบความชอบด้วยเหตุผลในการจะคุมขังผู้นั้น ต่อไป “  

 “ข้อ 36 ก าหนดไว้สรุปความได้ว่า การจับกุมหรือคุมขังบุคคล                 
ในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความ
ยุติธรรมและต้องกระท าภายใต้เงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น การ ออกค าสั่งจ ากัด
อิสรภาพของบุคคลโดยที่มิได้เป็นไปเพื่อป้องกันการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือเพื่อรักษา
ความปลอดภัยหรือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่คุมขังนั้นแล้วจะกระท ามิได้”  

 “ข้อ 37 ก าหนดไว้สรุปความได้ว่า ”ผู้ที่ถูกคุมขังในระหว่างการด าเนิน
คดีอาญานั้นจะต้องถูกน าตัวไปยังศาลหรือองค์กรอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดในทันทีที่จะกระท าได้
นับแต่เวลาที่ถูกจับกุม ทั้งนี้เพื่อจะได้มีการตรวจสอบและวินิจฉัยว่าการควบคุมตัวผู้นั้นเป็นการชอบ
หรือจ าเป็นหรือไม่ การคุมขังบุคคลใดในระหว่างการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีนั้นจะกระท า
ไม่ได้เว้นแต่มีหมายคุมขังที่ออกโดยชอบขององค์กรท่ีออกค าสั่งคุมขังนั้น ผู้ที่ถูกคุมขังดังกล่าวมีสิทธิ
ที่จะท าหนังสือระบุถึงสิ่งที่เขาได้รับการปฏิบัติในระหว่างที่ถูกคุมขังให้องค์กรที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการคุมขังดังกล่าวนั้นได้ทราบข้อเท็จจริงด้วย ” โดยตามข้อ 32 ก าหนดไว้สรุปความได้ว่า “ผู้ที่



26 
 

ถูกคุมขังหรือที่ปรึกษาของผู้นั้นมีสิทธิที่จะร้องขอต่อศาลหรือองค์กรอ่ืนไม่ว่าเวลาใดก็ตามภายใน
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดเพื่อให้ไต่สวนว่าการคุมขังนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
และเพื่อขอให้มีการปล่อยตัวโดยไม่ชักช้าหากว่าการคุมขังนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” 

 นอกจากน้ี ตามกฎมาตรฐานชั้นต่ าขององค์การสหประชาชาติว่า
ด้วยมาตรการไม่ควบคุมตัว ( United nations Standard Minimum Rules for Non-custodial 
Measures 1990 ) ข้อ 6 ก าหนดไว้สรุปความได้ว่า “การคุมขังในชั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดีนั้น  
พึงใช้ต่อเมื่อเป็นหนทางสุดท้ายที่ไม่มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกว่าแล้ว โดยในการจะใช้พึงค านึงถึง
ความจ าเป็นต่อการสอบสวนความผิดตามข้อกล่าวหาตลอดจนการคุ้มครองสังคมและผู้เสียหาย
เป็นส าคัญ ผู้ถูกคุมขังพึงมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ต่อศาลหรือองค์กรอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องชอบธรรมของการคุมขังในกรณีที่มีการคุมขังในขั้นตอนก่อนชั้นพิจารณาคดีนั้น” 

 

 มาตรการการจับกุมคุมขังในต่างประเทศ 
1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหลักการในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ 4 

ของสหรัฐอเมริกา เรื่องมีเหตุผลอันเป็นไปได้ ( probable cause) ซึ่งได้กล่าวไว้ในเรื่องของการค้น
ข้างต้นนั้น ครอบคลุมถึงกรณีของการจับกุมด้วย  โดยการจับกุมจะต้องค านึงถึงว่ามีเหตุผลตามสมควร
ที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้นั้นได้กระท าผิดและสมควรถูกจับกุมหรือไม่ ซึ่งศาลฎีกาสหรัฐอเมริกาอธิบายว่า
หมายถึงจะต้องมีพยานหลักฐานมารองรับที่มากกว่าข้อสงสัยหรือมากกว่าระดับ “อาจจะเป็นไปได้ 
“ แต่ไม่จ าเป็นต้องถึงขั้นมีพยานหลักฐานที่พิสูจน์ได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้นั้นกระท าผิดอย่าง
แน่นอนเหมือนอย่างการพิสูจน์ความผิดในศาล  ทั้งนี้ ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกายังได้วางหลักเกณฑ์
เองโดยตลอดว่าองค์กรที่มีอ านาจออกหมายจับคือศาล  ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางและท าหน้าที่
ตรวจสอบการใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

 2) ประเทศอังกฤษ กฎหมายอังกฤษ ก าหนดให้ศาลแขวง(Magistrates) 
เท่านั้นที่เป็นผู้พิจารณาออกหมายจับผู้ต้องหาหลังจากที่ศาลแขวงนั้นได้พิจารณาข้อมูลที่ต ารวจ  
ท าการสอบสวนน้ันแล้วเห็นว่าสมควรน าผู้ต้องหานั้นมาปรากฎตัวที่ศาล โดยก าหนดลักษณะของ
ความผิดท่ีสามารถจับกุมได้เลย ( arrestable offences ) โดยก าหนด ความผิดท่ีสามารถจับกุมได้ 
( arrestable offences ) หมายถึงความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุกขั้นสูงตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือในกรณี   
ผู้ที่จะถูกจับกุมนั้นไม่เป็นที่ทราบชื่อและที่อยู่และไม่อาจที่จะทราบได้ด้วยหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อ
ว่าการจับกุมนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการป้องกันการก่ออันตรายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นหรือ
ทรัพย์สิน หรือความผิดท่ีกระท าต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือขัดขวางการสัญจรในทางหลวง
โดยมิชอบ  
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 การควบคุมตัว ตามกฎหมายอังกฤษก าหนดว่า ต ารวจอาจควบคุม
ตัวผู้ที่ถูกจับกุมได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจขยายเวลาควบคุมตัวได้อีกไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยการ
อนุญาตของหัวหน้าต ารวจ และหลังจากนั้นอาจขอต่อศาลแขวงรวมกันทุกคราวแล้วต้องไม่เกิน 96 
ชั่วโมง ทั้งนี้ในการยื่นค าร้องขอขยายเวลาควบคุมตัวนั้นต ารวจจะต้องน าตัวผู้ที่ถูกจับกุมนั้นมายัง
ศาลแขวงด้วยโดยจะต้องแสดงหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับความจ าเป็น ในการขอขยายเวลาควบคุมตัว
ต่อศาลแขวงและต้องให้ส าเนาหลักฐานน้ันแก่ผู้ที่ถูกจับกุมดังกล่าวก่อนด้วย ซึ่งศาลแขวงก็จะท า
การไต่สวนว่าการควบคุมตัวมีความจ าเป็นต่อการรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนผู้ที่ถูก
จับกุมนั้นหรือไม่และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการสอบสวนน้ันได้เป็นไปอย่างแข็งขันและไม่ชักช้า
น้ันหรือไม ่นอกจากน้ี ตามระบบ Common Law  มีหลักเกณฑ์ส าคัญเรื่อง  Writ of Habeas Corpus 
ซึ่งเป็นกระบวนการร้องขอต่อศาลว่าการควบคุมตัวกระท าโดยมิชอบจึงขอให้ศาลท าการไต่สวน   
เพื่อออกหมายปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมตัวนั้น อันเป็นหลักที่สืบทอดมาตั้งแต่มี Magna  Carta 1215 

 3) ประเทศเยอรมัน กฎหมายเยอรมันก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
จับกุมและคุมขังบุคคลว่าจะต้องเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิด 
( Strongly suspected of the offense) และมีเหตุให้จับกุมได้ เช่น ผู้ต้องหาได้หลบซ่อนตัวหรือ
ก าลังหลบหนี หรือได้กระท าการที่ท าให้น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งว่ามีเจตนาจะท าลายหรือท าให้เสียหาย
แก่พยานหลักฐานหรือใช้อิทธิพลในทางที่มิชอบต่อพยานหรือชักน าผู้อ่ืนให้ท าเช่นนั้น หรือเป็นกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัยอย่างยิ่งว่าผู้ต้องหาได้กระท าความผิดหรือยังคงกระท าความผิดซ้ าหรือ ต่อเนื่อง
ในประเภทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหายให้ด าเนินการจับกุมได้ โดยกฎหมายเยอรมันก าหนด ให้ศาล          
เป็นผู้ที่มีอ านาจออกหมายจับ  และเมื่อต ารวจจับกุมผู้ต้องหาได้แล้วต้องรีบน าตัวผู้ต้องหานั้นไปส่ง
ต่อศาลโดยไม่ชักช้าเพื่อให้ศาลได้ตรวจสอบและไต่สวนผู้ต้องหาในเบื้องต้นนั้น โดยหากไม่สามารถ
น าตัวผู้ต้องหาไปส่งศาลที่ออกหายจับนั้นได้ทันภายในวันถัดจากวันท่ีได้จับกุม  ก็ให้ส่งตัวผู้ต้องหานั้น
ต่อศาลในท้องที่ที่อยู่ใกล้ที่สุดภายในเวลาไม่เกินกว่าวันถัดจากวันท่ีได้จับกุมนั้น  และในระหว่างที่
ผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวนั้นผู้ต้องหาอาจยื่นค าร้องต่อศาลขอให้ยกเลิกการควบคุมตัวนั้นได้ตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด 

 

 มาตรการการจับกุมคุมขังของประเทศไทย 
หลักเกณฑ์หรือมาตรการในการจับกุมผู้กระท าผิดของประเทศไทยได้

พัฒนามาเป็นล าดับโดยปัจจุบันได้มีการแก้ไขประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจับกุม กล่าวคือ “มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจจะจับผู้ใดโดยไม่มี
หมายจับหรือค าสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่  
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 (1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระท าความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 80  
 (2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้าย

ให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น โดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือ วัตถุอย่างอื่นอันสามารถ
อาจใช้ในการกระท าความผิด  

 (3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตาม  มาตรา 66 (2) แต่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้  

 (4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจ าเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูก
ปล่อยชั่วคราวตาม มาตรา 117" 

 

 โดยเหตุที่จะออกหมายจับ ตามมาตรา  66 บัญญัติไว้ว่า “เหตุท่ีจะ
ออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้  

 (1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิด
อาญาซึ่งมีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ  

 (2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระท าความผิด
อาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี  หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน  หรือก่อเหตุอันตราย
ประการอ่ืน  ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง  หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อ
แก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี" 

 โดยเมื่อได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วและเข้าหลักเกณฑ์กรณีมีหลักฐานตาม
สมควรว่าผู้ต้องหานั้นได้กระท าความผิดอาญาร้ายแรง และมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหาจะหลบหนี  
หรือ ไปยุ่งเหยิงกับพยาน หลักฐาน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 71 ได้บัญญัติ
ให้ใช้ มาตรา 66 มาใช้โดย อนุโลม  

 ซึ่งหลักเกณฑ์ของกฎหมายข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่ากฎหมายไทย          
มีการวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจับกุมและคุมขังไปในแนวทางที่มีการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
โดยก าหนดให้ในคดีอาญา ศาลเท่านั้นที่จะเป็นผู้ออกหมายจับหรือค าสั่งจับ ซึ่งก าหนดเหตุท่ีจะ
ออกหมายจับมีความชัดเจน โดยเมื่อมีการจับบุคคลใดแล้ว ผู้ถูกจับซึ่งยังควบคุมอยู่ต้องถูกน าตัว
ไปศาลภายใน 48 ชั่วโมงเพื่อให้ศาลตรวจสอบ ซึ่งการที่ศาลจะออกหมายขังผู้นั้นต่อไปก็จะต้อง
พิจารณาโดยหลักเกณฑ์อย่างเดียวกันว่ายังคงมีความจ าเป็น และเหตุผลตามกฎหมายในการ
ควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ในอ านาจรัฐต่อไปหรือไม่ ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหา 
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 2.3.3.3  มาตรการ การได้รับการแจ้งข้อกล่าวหา 
      เป็นการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ต้องหา ที่จะได้รับการแจ้งให้

ทราบถึงลักษณะและเหตุแห่งข้อกล่าวหาเพื่อที่ว่าผู้ต้องหาจะได้รู้เหตุผลว่า ต้องมากลายเป็นผู้ถูกจับ
หรือถูกด าเนินคดีอาญาด้วยเหตุอันใด และเพื่อจะได้สามารถชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงและต่อสู้
คดีแก้ข้อกล่าวหานั้นได้ถูกต้อง 

 

 มาตรการของต่างประเทศในการแจ้งข้อกล่าวหา 
 ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

(International covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 14 และ หลักการขององค์การสหประชาชาติ
เพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขัง หรือจ าคุก ( Body of Principles for the Protection of All 
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988) ข้อ 10 ก็ระบุหลักเกณฑ์นี้ไว้ว่า 
“ผู้ที่ถูกจับกุมพึงได้รับการแจ้งถึงเหตุผลของการจับกุมและข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้นั้นต้ังแต่ในเวลาที่มี
การจับกุม” กล่าวคือ 

 1) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลักกฎหมาย รัฐธรรมนูญแก้ไข
เพิ่มเติมที่ 6 (The Sixth Amendment) ของสหรัฐอเมริกาก าหนดว่า ผู้ต้องหาจะต้องได้รับการแจ้ง
ให้ทราบถึงเหตุผลและลักษณะของข้อหานั้น ดังนั้น การแจ้งแต่เพียงว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่า
กระท าผิดในฐานความผิดอะไรโดยไม่บอกว่า ผู้ต้องหาได้กระท าอะไรและอย่างไรอันท าให้เข้า
องค์ประกอบความผิดฐานน้ันเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่สมบูรณ์ เพราะนอกจากเป็นการยากที่
ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจถ้อยค ากฎหมายโดยเฉพาะข้อความสั้น ๆ เช่น กรณีที่เจ้าหน้าที่บอกแต่
เพียงแค่ชื่อฐานความผิดน้ัน ๆ แล้ว ยังเป็นการยากแก่ผู้ต้องหาที่จะอธิบายชี้แจงโต้แย้งข้อกล่าวหา
นั้น นอกจากน้ีการท่ีเพียงแต่กล่าวถึงถ้อยค าตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐาน
นั้นๆ ก็ไม่เป็นการแจ้งข้อกล่าวหาที่สมบูรณ์เช่นกัน หากแต่จะต้องระบุถึงข้อเท็จจริงตามสมควรเพื่อ
แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอะไร ซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับทราบข้อกล่าวหา
นี้ถือเป็นหลักการพื้นฐานของหลักนิติธรรมซึ่งรัฐจะต้องปฏิบัติตาม 

 2) ประเทศเยอรมัน ตามหลักกฎหมายเยอรมัน ก าหนดว่า ผู้ต้องหา
ถึงได้รับแจ้งให้ทราบถึงเนื้อหาในหมายจับ แต่หากไม่สามารถกระท าได้ก็จะต้องแจ้งข้อหาที่ชัดแจ้ง
แก่ผู้ต้องหาก่อน และหลังจากนั้นจะต้องแจ้งเนื้อหาในหมายจับให้ผู้ต้องหาได้ทราบ นอกจากน้ี
จะต้องให้ส าเนาหมายจับแก่ผู้ต้องหาด้วย และโดยที่ต ารวจผู้จับกุมจะต้องน าตัวผู้ต้องหาไปส่งต่อ
ศาลโดยไม่ชักช้า (ไม่เกินกว่าวันถัดจากวันท่ีจับกุม) เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการ
จับกุมดังกล่าวแล้ว กฎหมายจึงได้ก าหนดด้วยว่าให้ศาลไต่สวนผู้ต้องหาเกี่ยวกับประเด็นตาม           
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ข้อกล่าวหานั้น ดังนั้นโดยสภาพแล้ว ศาลย่อมจะอธิบายถึงข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาได้ทราบเพื่อ         
การไต่สวนดังกล่าว 

 มาตรการของประเทศไทยในการแจ้งข้อกล่าวหา 
ตามหลักกฎหมายไทยได้ให้การคุ้มครองสิทธิในการที่จะได้รับการ

แจ้งข้อกล่าวหา จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ กล่าวคือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 83 วรรคสอง  บัญญัติว่า “.......ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับ 

ต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบ หากมีหมายจับให้แสดงต่อผู้ถูกจับ........ ” และตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

มาตรา 84 บัญญัติว่า “เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ท าการจับต้องเอา
ตัวผู้ถูกจับไปยังที่ท าการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 โดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว           
ให้ส่งตัวผู้ถูกจับแก่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจของที่ท าการของพนักงานสอบสวนดังกล่าว          
เพื่อด าเนินการดังต่อไปนี้  

(1) ในกรณีที่เจ้าพนักงานเป็นผู้จับให้เจ้าพนักงานผู้จับนั้นแจ้งข้อ
กล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบ ถ้ามีหมายจับให้แจ้งให้ผู้ถูกจับ
ทราบและอ่านให้ฟังและมอบส าเนาบันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับน้ัน.......” 

 ตามมาตรการนี้ มีข้อน่าสังเกตว่า นอกจากการก าหนดให้เจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้จับกุมมีหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกจับ ในขณะมีการจับกุมตัวตามมาตรา 83 วรรคสอง
ครั้งหนึ่ง กับแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อส่งตัวผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวนแล้วตาม           
มาตรา 84 อีกครั้งหนึ่ง โดยในแจ้งข้อกล่าวหาครั้งหลังนี้เจ้าหน้าที่ต ารวจผู้จับจะต้องมอบส าเนา
บันทึกการจับแก่ผู้ถูกจับน้ันด้วย  

 นอกจากน้ีในชั้นสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 134 บัญญัติว่า “เมื่อผู้ต้องหาถูกเรียกหรือส่งตัวมา หรือเข้าหาพนักงานสอบสวนเอง หรือ
ปรากฏว่าผู้ใดซึ่งมาอยู่ต่อหน้าพนักงานสอบสวนเป็นผู้ต้องหา ให้ถามชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อสกุล 
สัญชาติ บิดา  มารดา อายุ อาชีพ ที่อยู่ ที่เกิด และแจ้งให้ทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า            
ที่กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด แล้วจึงแจ้งข้อหาให้ทราบ 

 โดยการแจ้งข้อหาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีหลักฐานตามสมควรว่า            
ผู้นั้นน่าจะได้กระท าผิดตามข้อหานั้น ซึ่งการที่กฎหมายก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้องแจ้งข้อหา
แก่ผู้ต้องหา นอกจากเป็นเพราะการที่บุคคลถูกด าเนินคดีอาญาถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิ
เสรีภาพของผู้นั้นอย่างมาก จึงควรต้องทราบเหตุผลเสียก่อนว่า เพราะเหตุใดตนจึงถูกด าเนินคดีอาญา
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นั้นแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อว่าหลังจากนั้นเมื่อพนักงานสอบสวนได้ถามผู้ต้องหาประการใด
เกี่ยวกับคดีนั้น ผู้ต้องหาจะได้สามารถอธิบายได้ การแจ้งข้อหาในที่นี้จึงควรหมายถึงการแจ้ง
รายละเอียดตามสมควรให้ผู้ต้องหาได้เข้าใจว่าถูกกล่าวว่าไปกระท าความผิดตามข้อเท็ จจริงและ  
ข้อกฎหมายอย่างไร เพื่อผู้ต้องหาจะได้สามารถชี้แจงความเป็นมาหรือแก้ข้อกล่าวหาได้ถูกต้อง  

 

 2.3.3.4 มาตรการการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการสอบสวน  
 

1) สิทธิที่จะได้รับการแจ้งสิทธิตามกฎหมายเมื่อถูกด าเนินคดี   
 

 มาตรการแจ้งสิทธิตามกฎหมายในต่างประเทศ   
 นอกจากหลักเกณฑ์ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และ สิทธิทางการเมือง ( International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 14 และ        
ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก ( Body 
of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988) 
ข้อ 13 ก็ระบุหลักเกณฑ์นี้ไว้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ที่จับกุมหรือคุมขังจะต้องอธิบายให้ผู้ถูกจับหรือถูกคุมขัง
นั้นได้ทราบว่าผู้นั้นมีสิทธิตามกฎหมายอย่างไรและจะใช้สิทธินั้นได้อย่างไร  

 ในประเด็นการแจ้งสิทธิของผู้ต้องหานี้ ประเทศอังกฤษก าหนด
แนวทางปฏิบัติของต ารวจว่าเมื่อผู้เข้ามอบตัวหรือผู้ถูกจับมาถึงสถานีต ารวจ จะต้องได้รับการแจ้ง
ให้ทราบสิทธิสามประการอย่างชัดเจน คือ 1) สิทธิที่จะได้แจ้งให้บุคคลตามความประสงค์ของผู้นั้น
ได้ทราบเกี่ยวกับการถูกจับหรือถูกด าเนินคดีนั้น 2) สิทธิที่จะได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมาย
เป็นการส่วนตัวซึ่งจะต้องมีการจัดให้โดยที่ผู้นั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 3) สิทธิที่จะได้รับค าแนะน า
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในการด าเนินคดีนั้นตามระเบียบ นอกจากน้ียังก าหนดให้ต ารวจจะต้อง
เตือนให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาทราบในทุกครั้งที่มีการสอบปากค าว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิที่จะ
ไม่ต้องให้การใดๆ แต่หากได้ให้การค าพูดของเขาจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานยันเขาได้นั้น                 
การสอบปากค าผู้ถูกจับ  หรือผู้ต้องหาดังกล่าวมีหลักเกณฑ์บังคับให้ใช้เทปบันทึกเสียง ซึ่งน้ าเสียง
และถ้อยค าที่ปรากฏจากเสียงจริงของพนักงานสอบสวนในการแจ้งสิทธิแก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
และการใช้การของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาภายหลังจากนั้นอาจสื่อถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรงกับ
การสอบปากค าจริงมากกว่าการบันทึกตามเอกสารเพียงอย่างเดียว การสอบปากค าในแต่ละครั้ง
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งสิทธิต่าง ๆ ให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้ทราบก่อนสอบปากค า
โดยเฉพาะสิทธิที่จะไม่ให้การใด ๆ ก็จะได้ปรากฏเป็นหลักฐานในเทปบันทึกเสียงนั้นด้วย ซึ่งจะเป็น
การคุ้มครองสิทธิของบุคคลอย่างเป็นจริงมากกว่าการที่เพียงแต่พิมพ์ในแบบฟอร์มของบันทึก           
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ของเจ้าพนักงานซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาจ านวนมากอาจจะไม่ทันได้อ่านข้อความดังกล่าว                         
โดยละเอียด หรือไปเห็นข้อความนั้นภายหลังให้การไปเรียบร้อยแล้ว 

 มาตรการการแจ้งสิทธิตามกฎหมายไทย 
 ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งหากแม้มีมาตรการ

การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาอย่างไรก็ตาม แต่หากผู้ต้องหาไม่ทราบว่าตนมีสิทธิเช่นนั้นก็อาจไม่ได้ใช้
สิทธินั้น กฎหมายจึงก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่จะต้องแจ้งสิทธินั้นให้บุคคลดังกล่าวทราบ 
ซึ่งตามกฎหมายได้แก่กรณีดังนี้ 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 บัญญัติว่า 
“ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาซึ่งถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่ง          
ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก และ            
ให้ผู้ถูกจับ หรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
(2) ให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตน

ได้ในชั้นสอบสวน 
(3) ได้รับการเยี่ยม หรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร 
(4) ได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย 
 

ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิตามวรรคหนึ่ง” 

 ประเด็นส าคัญคือเรื่องสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้ง                 
ให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุม                
ในโอกาสแรกกับเรื่องสิทธิในการให้ทนายความหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไว้วางใจเข้าฟัง              
การสอบปากค าผู้นั้นในชั้นสอบสวนได้ 

 การท่ีกฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานจะต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหา
ทราบดังกล่าวมุ่งหมายจะให้ผู้ต้องหาได้ทราบและเข้าใจถึงสิทธิของตนตามกฎหมายเช่นนั้นจริง ๆ 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผู้ต้องหาอยู่ในฐานะสามารถจะต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ และการที่ผู้ต้องหา
ได้ให้การอย่างไรนั้นกระท าด้วยความเต็มใจและเป็นอิสระอันจะท าให้คดีด าเนินไปด้วยความเที่ยงธรรม 
และกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนเองก็จะได้รับความเชื่อถือต่อเนื่องไปจนถึงกระบวนการ
ยุติธรรมในชั้นต่อ ๆ ไปด้วย 
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2) สิทธิที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการ
สอบปากค าตนในชั้นสอบสวน  

 การคุ้มครองสิทธิในประเด็นนี้ เกี่ยวพันกับสิทธิที่จะได้รับความ
ช่วยเหลือทางกฎหมายจากทนายความ โดยเฉพาะในส่วนนี้ด้วยการถูกสอบปากค าในฐานะผู้ต้องหา 
ในชั้นการสอบสวน ซึ่งผู้ต้องหาย่อมตกอยู่ภายใต้การกดดัน และอาจท าให้ผู้นั้นให้การอย่างใดไป
โดยเข้าใจผิดหรือคลาดเคลื่อนอันอาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนเอง
มักถูกต้ังค าถามว่าได้ใช้วิธีการการสอบสวนผู้ต้องหานั้น อย่างถูกต้อง หรือไม่ ดังนั้นการให้สิทธิแก่
ผู้ต้องหาที่จะให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนในชั้นสอบสวน จึงเป็น  
ทั้งการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาควบคู่ไปกับการเป็นหลักประกันความถูกต้องในการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวนไปในตัวด้วย 

 

มาตรการการได้การคุ้มครองที่จะให้ทนายความหรือ ผู้ที่
ไว้ใจเข้าฟังการสอบสวน ในต่างประเทศ  

 จากการศึกษาของ ชาติชัยเดชสุริยะ (2549) พบว่า “แม้ว่าหลักการ
ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles 
for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988)            
ข้อ 23 ระบุไว้สรุปความได้ว่า “ผู้ที่ถูกคุมขังหรือจ าคุกที่ถูกสอบปากค านั้นหรือที่ปรึกษากฎหมาย
ของผู้นั้นมีสิทธิที่จะขอตรวจดูรายละเอียดในเอกสารที่บันทึกการสอบปากค านั้นด้วย  “ ซึ่งเป็นกรณี
การตรวจดูเอกสารหลังการสอบปากค าไปแล้วซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการให้ที่ปรึกษากฎหมายของ           
ผู้นั้นอยู่ด้วยในระหว่างการสอบปากค าผู้นั้น” โดย 

(1) ประเทศอังกฤษ  มีกฏหมาย “ The Police and Criminal 
Evidence Act 1984 (PACE)” ,section 58 ก าหนดว่า  ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะปรึกษาหารือกับ                   
ที่ปรึกษากฎหมายเป็นการส่วนตัวในเวลาใด ๆ ก็ตามที่เขาร้องขอ  และเมื่อเขาได้ร้องขอเช่นนั้นแล้ว  
เขาจึงจะต้องได้รับอนุญาตให้ได้ปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายน้ันโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็น            
ไปได้น้ัน(โดยมีข้อยกเว้นไว้ในบางกรณี) ซึ่งได้น าไปสู่การก าหนดหลักเกณฑ์ที่ต่อเนื่องออกมา
รองรับว่า  แม้ผู้ถูกจับกุมได้เคยปฏิเสธการใช้สิทธินี้โดยแจ้งว่าไม่ต้องการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษา
กฎหมายก็ตาม  ก็ยังสามารถเปลี่ยนใจใหม่โดยขอปรึกษาหารือกับที่ปรึกษากฎหมายในระหว่าง
เวลาที่ผู้ถูกจับได้ถูกสอบปากค าอยู่นั้นได้  อีกทั้งสามารถเรียกร้องให้ที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าว          
อยู่ด้วยในระหว่างเวลาที่ผู้ถูกจับให้การต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือพนักงานสอบสวนเพื่อการปรึกษาหารือ
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ไม่ว่าจะเป็นการส่วนตัวหรือเปิดเผยนั้นได้ด้วย  ซึ่งตามสถานีต ารวจหลายแห่งในประเทศอังกฤษ      
ก็มีการให้บริการโดยที่ปรึกษากฎหมายดังกล่าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักกฎหมายอเมริกันถือว่าสิทธิของ
ผู้ต้องหาในกรณีนี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอันชอบธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญแก้ไข้เพิ่มเติมที่ 6 ของ
สหรัฐอเมริกา (The Sixth Amendment) ก าหนดว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจาก           
ที่ปรึกษากฎหมายในเรื่องที่ถูกกล่าวหา  อันน าไปสู่การวางหลักที่สืบเนื่องกันว่าการที่ผู้ต้องหาได้ให้
การรับสารภาพไปในชั้นสอบสวนอันน าไปสู่การฟ้องคดีอาญาในคดีนั้นโดยที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับอนุญาต
ให้มีทนายความอยู่ฟังการสอบปากค าผู้ต้องหานั้น  ถือว่าเป็นกระบวนการที่มิชอบเนื่องจาก              
เป็นการปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวและไม่อาจรับฟังค าให้การรับสารภาพดังกล่าวได้ 

(3) ประเทศเยอรมัน หลักกฎหมายเยอรมันก าหนดว่าผู้ถูกกล่าวหา
มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษากฎหมายในทุกขั้นตอนของการด าเนินคดีแต่จะต้ังที่ปรึกษา
ของผู้ถูกกล่าวหาคนหนึ่งเกินกว่าสามคนไม่ได้  จึงเป็นการให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาที่จะมีที่ปรึกษากฎหมาย
อยู่ฟังการสอบปากค าตนในชั้นศาลด้วย  :ซึ่งเป็นแนวคิดนี้ที่ด้รับการยอมรับจนเป็นแนวปฏิบัติของ
กลุ่มประเทศภาคพื้นยุโรป โดยมีการตีความอนุสัญญาของสภายุโรปเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms) ข้อ 6 เรื่องสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการด าเนินคดีว่าขยายความ
ไปถึงว่าผู้ต้องหามสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากนักกฎหมายต้ังแต่ระยะเริ่มต้นของการสอบปากค า
ผู้ต้องหาในชั้นต ารวจนั้น 
 

 มาตรการการได้การคุ้มครองที่จะให้ทนายความหรือ ผู้ที่
ไว้ใจเข้าฟังการสอบสวน ตามหลักกฎหมายไทย  

 ตามหลักกฎหมายไทย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
มาตรา 7/1 บัญญัติว่า ”...ให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย...(2) ให้ทนายความหรือ      
ผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้นสอบสวน  ...ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ
ซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่แจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหานั้นทราบในโอกาสแรกถึง  
สิทธิตามวรรคหนึ่ง”  

 นอกจากน้ี  ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
มาตรา 134/3 ปัจจุบัน ก็บัญญัติว่า “ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจฟังการ
สอบปากค าตนได้ ” อย่างไรก็ดี  แม้ความในตอนท้ายของมาตรา 7/1 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ      
เจ้าพนักงานที่รับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (หรือพนักงานสอบสวนกรณีตามมาตรา 134/4)      



35 
 

ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้ทราบถึงสิทธินี้ก็ตาม ก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา      
ต้องแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานด้วยว่าต้องการจะให้ทนายความหรือผู้ที่ตนไว้วางใจเข้าฟัง
การสอบปากค าของตนนั้นด้วย (หลังจากได้รับแจ้งสิทธิเช่นนั้นแล้ว) อย่างไรก็ตามกฎหมายไทย 
ระบุให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาเพียงแค่ให้ทนายความหรือผู้ที่ผู้ต้องหาไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค า     
ของผู้ต้องหานั้นเท่านั้น  ไม่ได้ให้สิทธิแก่ผู้ต้องหาเลยไปถึงว่าจะปรึกษาหารือกับทนายความในช่วงเวลา
ของการให้ปากค านั้นเหมือนอย่างตามกฎหมายต่างประเทศที่กล่าวถึง  แม้โดยสภาพอาจเป็นไปได้
ที่ผู้ต้องหาจะใช้โอกาสที่มีทนายความอยู่ด้วยดังกล่าวปรึกษาหารือกับทนายความในการตอบ
ค าถามนั้นไปด้วย  อีกทั้งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7/1 ยังบัญญัติ
ด้วยว่า “...ให้ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีสิทธิดังต่อไปนี้ด้วย (1) พบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ
เป็นการเฉพาะตัว ....” แต่ก็ยังอาจนับได้ว่ามีจุดมุ่งหมายของกฎหมายที่แยกกันได้เป็นคนละส่วน  
โดยในส่วนนี้มุ่งหมายในทางที่เป็นหลักประกันคุ้มครองผู้ต้องหาว่าจะไม่ถูกกระท าการอันมิชอบ            
ในระหว่างการสอบปากค านั้น  ควบคู่ไปกับมาตรการคุ้มครองเจ้าพนักงานโดยอาจท าให้เชื่อถือได้
ว่าได้ปฏิบัติโดยชอบเพราะอย่างน้อยที่สุดก็มีบุคคลที่ย่อมจะต้องรักษาสิทธิของผู้ต้องหาอยู่แล้วนั้น
มายืนยันได้ว่าการปฏิบัติของเจ้าพนักงานในระหว่างการสอบปากค าผู้ต้องหานั้นไม่มีการกระท าใด
ที่เป็นไปในทางที่มิชอบ 
 

3) สิทธิที่จะได้รับการสอบสวนโดยรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม   
  การสอบสวนเป็นไปโดยรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรมจะสามารถ

ให้การคุ้มครองสิทธิ และกลั่นกรองเอาบุคคลที่ไม่ได้กระท าความผิดหรือบุคคลที่ไม่สมควรจะถูก
ด าเนินคดีอาญานั้นออกไปจากกระบวนการต้ังแต่ต้น ซึ่งหากรอให้เนิ่นช้า บุคคลนั้นก็อาจได้รับ
ผลร้ายไปก่อนแล้วซึ่งจะเท่ากับว่าไม่แตกต่างอะไรกับการถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรมไปก่อนแล้ว   
ซึ่งในประเด็นการคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ โดยมาตรการสอบสวนโดยรวดเร็วนั้น มาตรการต่างประเทศ
และกฎหมายไทยมีดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรการการสอบสวนโดยรวดเร็วและเป็นธรรมของต่างประเทศ 
 ในประเทศอังกฤษ ประเด็นนี้อาจไม่ชัดเจนนัก ในเบ้ืองต้นแล้ว 

การด าเนินคดีอาญาในระบบ Common Law มีลักษณะของการต่อสู้คดีกันระหว่างคู่กรณีสองฝ่าย
เป็นหลักและเน้นการส่งเสริมให้ผู้ต้องหาได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายจากที่ปรึกษากฎหมาย
หรือทนายความที่จะเป็นฝ่ายรวบรวมพยานหลักฐานมาแก้ข้อกล่าวหา แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่ปรากฏ  
ข้อห้ามไม่ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในทางที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งรวมถึงเป็นคุณ
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แก่ผู้ต้องหาไปตามความเป็นจริง นอกจากน้ีโดยที่ต ารวจอังกฤษมีอ านาจยุติการด าเนินคดีได้เอง  
อยู่แล้วในกรณีที่เห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระท าผิดหรือพยานหลักฐานที่ไม่มีเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า
ผู้ต้องหากระท าผิด ดังนั้นโดยสภาพจึงย่อมมีกรณีที่ต ารวจผู้สอบสวนคดีอาญาได้รวบรวม
พยานหลักฐานทั้งหมดอย่างเป็นธรรมแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ได้กระท าผิดนั้น ขณะที่ประเทศเยอรมัน 
ตามหลักกฎหมายเยอรมันก าหนดอย่างชัดเจนว่าส านักงานอัยการซึ่งมีบทบาทหน้าที่สอบสวน
คดีอาญานั้น พึงสอบสวนข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ทั้งในด้านที่พิสูจน์ความผิดของผู้ต้องหาและ  
ในด้านที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วย ตลอดจนจะต้องขยายการสอบสวนไปถึงข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์ทั้งหลายที่จะมีความส าคัญต่อการด าเนินคดีและการพิจารณาพิพากษาของศาลนั้นด้วย 
ในการนี้ส านักงานอัยการอาจเรียกให้หน่วยงานสาธารณะต่าง ๆ จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาให้  และ
อาจท าการสอบสวนใด ๆ ทั้งโดยการด าเนินการเองหรือโดยผ่านเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ท้ังนี้ให้หน่วยงาน
สาธารณะและเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามที่ส านักงานอัยการแจ้งให้ด าเนินการนั้น 
 

 มาตรการการสอบสวนโดยรวดเร็วและเป็นธรรมตาม
กฎหมายไทย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ได้
บัญญัติว่า “........ผู้ต้องหามีสิทธิได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเป็นธรรม....... ” 
ซึ่งมีข้อพิจารณา ดังนี้ 

(1)  ประเด็นเรื่องความรวดเร็วและต่อเนื่องนั้น ในชั้นสอบสวน            
มีมาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาโดยอาศัยก าหนดระยะเวลาตามกฎหมายเรื่องการควบคุมตัว  และ 
การปล่อยชั่วคราวอันมีส่วนท าให้พนักงานสอบสวนจะต้องด าเนินการสอบสวนอย่างรวดเร็ว  และ
ต่อเนื่องไปโดยระบบ  

(2)  ประเด็นเรื่องความเป็นธรรมนั้น อาทิ หลักเกณฑ์ห้าม
ด าเนินคดีซ้ า ในความผิดอันเดียวกันกล่าวคือ กรณีผู้เสียหายได้ไปร้องทุกข์เกี่ยวกับคดีความผิด             
ฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา โดยไปร้องทุกข์ไว้หลายแห่งทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด 
ซึ่งพนักงานสอบสวนแต่ละแห่งก็ได้ออกหมายเรียกไปยังผู้ต้องหาในข้อหาเดียวกันและในความผิด
กรรมเดียวกันอันเป็นการใช้วิธีการทางกฎหมายที่ท าให้ผู้ต้องหาได้รับความเดือดร้อนโดยไม่เป็นธรรม 
ซึ่งพนักงานสอบสวนแต่ละท้องที่ที่ได้รับแจ้งความจะต้องประสานงานกันในการสอบสวนคดีและ  
ให้การออกหมายเรียกในเรื่องเดียวกันนั้นไม่เกิดความซ้ าซ้อนแล้ว ในส่วนของอัยการก็ต้องมีระบบ  
ที่เป็นเอกภาพเพื่อให้การสั่งคดีและฟ้องร้องคดีในความผิดเรื่องเดียวกันนั้นกระท าอย่างเป็นคดีเดียว  
และไม่เกิดความซ้ าซ้อนเช่นกัน และในประเด็นเรื่องความเป็นธรรมนี้ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
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ความอาญา มาตรา 131 ได้บัญญัติว่า “ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถ
จะท าได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับความผิดท่ีถูกกล่าวหา 
เพื่อจะรู้ตัวผู้กระท าผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ” นอกจากน้ี              
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 ปัจจุบัน ยังได้บัญญัติว่า “......พนักงาน
สอบสวนต้องให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้ข้อหาและที่จะแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์แก่ตนได้ ” 
นอกจากน้ี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้
พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดน้ันก่อน ” จึงอาจกล่าวได้
ว่าการสอบสวนเป็นเงื่อนไขแห่งอ านาจฟ้องของอัยการ หากการสอบสวนกระท าโดยมิชอบ                    
ย่อมมีผลให้การฟ้องคดีนั้นของอัยการไม่ชอบไปด้วย  
 

 2.3.3.4 มาตรการในการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกท าร้ายร่างกาย หรือ
ลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

 เป็นหลักการสากลที่ส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในการใช้อ านาจของ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา ซึ่งอาจมีโอกาสที่เจ้าหน้าท่ีจะมีการกระท าในลักษณะที่เป็นการ
กระท าละเมิดสิทธิในร่างกาย หรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ จึงจ าเป็นต้องมีมาตราการท่ีมิใช่แค่
เพียงข้อห้ามนั้น หากแต่เป็นมาตรการป้องกัน และต่อต้านการกระท าอันมิชอบดังกล่าวให้เป็นที่รับรู้
ทั่วไปอย่างชัดแจ้งด้วย ซึ่งในระดับสากล และ ของประเทศไทยมีหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหา จากการกระท าของเจ้าหน้าที่ ในกระบวน การยุติธรรมดังต่อไปนี้ 

 

 มาตรการการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกท าร้ายร่างกาย ในต่างประเทศ 
 มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติหลายฉบับ ก าหนดหลักเกณฑ์

ในการห้ามมิให้กระท าทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลด
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  ได้แก่  

 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of 
Human Rights) ข้อ 5 ก าหนดว่า “บุคคลใดจะถูกกระท าทรมาน หรือได้รับการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มิได้” หรือ  

 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
(International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 7 ก าหนดว่า “บุคคลใดจะถูกกระท า
ทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลด
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ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั้นมิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลใดจะถูกทดลองทางการแพทย์  หรือ           
ทางวิทยาศาสตร์โดยปราศจากความยินยอมพร้อมใจอย่างอิสระหาได้ไม่”  

 รวมทั้ง ปฏิญาณว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนให้พ้นจากการกระท า
ทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ ( Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1975) ข้อ 1-6 
ซึ่งได้ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้สรุปความได้ว่า “โดยจุดมุ่งหมายของปฏิญญาฉบับน้ี การกระท าทรมาน
หมายถึง การกระท าใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานอย่างยิ่งไม่ว่าในด้าน
ร่างกายหรือจิตใจ โดยเป็นการกระท าโดยเจตนาที่จะล่วงละเมิดหรือโดยการยุยงส่งเสริมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระท าต่อบุคคลใดเพื่อที่จะบีบบังคับให้ผู้นั้นหรือบุคคลที่สามยอมบอกข้อเท็จจริง 
หรือให้การรับสารภาพ หรือเพื่อลงโทษผู้นั้นส าหรับการกระท าของผู้นั้นหรือที่ผู้นั้นต้องสงสัยว่าได้
กระท านั้น หรือเพื่อเป็นการข่มขู่ผู้นั้นหรือบุคคลอื่น แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน
ที่เกิดขึ้นเองประจ าตัว หรือโดยปกติธรรมดาส าหรับการลงโทษตามกฎหมายที่เป็นไปโดยชอบตาม
กฎมาตรฐานขั้นต่ าของการปฏิบัติต่อนักโทษ การกระท าทรมานยังหมายรวมถึงรูปแบบที่รุนแรง
หรือจงใจของการปฏิบัติหรือการลงโทษที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความ
เป็นมนุษย์ การกระท าใด ๆ ก็ตามที่เป็นการกระท าทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็น
การทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ถือเป็นความผิดท่ีกระท าต่อ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และพึงถูกประณามโดยเหตุที่เป็นการปฏิเสธต่อกฎบัตรขององค์การ
สหประชาชาติ และยังเป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มีการประกาศไว้
ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จะต้องไม่มีประเทศใดยินยอมให้มีหรือเพิกเฉยต่อการกระท า
ทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ แม้แต่กรณีที่เป็นพฤติการณ์พิเศษ เช่นในภาวะสงครามหรือเกิดภัยคุกคาม                 
จากสงคราม ความวุ่นวายทางการเมืองภายใน หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณชน ก็ไม่ให้
น ามาใช้เป็นข้ออ้างที่จะยอมรับเอาการกระท าทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการ
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์นั้นมาใช้แต่ละประเทศจะต้องวาง
มาตรการอย่างเข้มแข็งที่จะป้องกันการกระท าทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการ
ทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้เกิดผลในทางปฏิบัติตาม          
ขอบอ านาจของประเทศนั้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติในปฏิญญาฉบับน้ี 
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 ในต่างประเทศจึงมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายตลอดจนเจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกจ ากัด
อิสรภาพนั้น อย่างจริงจังให้ตระหนักถึงข้อห้ามว่าด้วยการกระท าทรมาน หรือการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ข้อห้ามดังกล่าว
หากเป็นไปได้ถึงก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์หรือค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวด้วยหน้าที่และภารกิจของ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคุมขังหรือจ าคุกหรือการปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกคุมขัง หรือจ าคุกนั้นด้วย
แต่ละประเทศ ภายในขอบอ านาจของประเทศนั้นพึงวางระบบเก่ียวกับวิธีการและทางปฏิบัติในการ
สอบปากค าบุคคลตลอดจนการจัดการในสถานที่คุมขัง หรือจ าคุกและการปฏิบัติต่อบุคคลที่ถูกจ ากัด
อิสรภาพนั้นไปในทางที่จะต้องป้องกันมิให้เกิดกรณีการกระท าทรมานหรือการปฏิบัติหรือการลงโทษอ่ืน
ที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์....” 
 

 มาตรการการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกท าร้ายร่างกาย ในประเทศไทย 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พ.ศ. 25 50 มาตรา 32 วรรค

สอง บัญญัติว่า “การทรมานทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม           
จะกระท ามิได้ แต่การลงโทษประหารชีวิตตามที่กฎหมายบัญญัติ ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วย
วิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้”   

 โดยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 135 ปัจจุบัน 
ได้บัญญัติว่า “ในการถามค าให้การผู้ต้องหา ห้ามมิให้พนักงานสอบสวนท าหรือจัดให้ท าการใด ๆ 
ซึ่งเป็นการให้ค ามั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง ทรมาน ใช้ก าลังบังคับ หรือกระท าโดยมิชอบประการ
ใดๆ เพื่อจูงให้เขาให้การอย่างใด ๆ ในเรื่องที่ต้องหานั้น ” การท่ีเจ้าพนักงานท าร้ายหรือยินยอมให้
ผู้ใดท าร้ายผู้สงสัยหรือผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพหรือให้การอย่างใดนั้น เป็นการกระท าผิด               
ต่อกฎหมายอาญาด้วยและเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง 

 ซึ่งหลักเกณฑ์เรื่องการห้ามกระท าทรมานหรือการปฏิบัติหรือการ
ลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรมหรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ ตามปฏิญญาของ
องค์การสหประชาชาติดังกล่าวเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ทั้งในชั้นสอบสวน ชั้นพิจารณาพิพากษาและชั้นบังคับโทษ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอีกประเด็นหนึ่ง
ของเรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เนื่องจากการกระท าทรมาน หรือ การปฏิบัติ 
หรือการลงโทษอ่ืนที่เป็นการทารุณโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์                   
ซึ่งพฤติกรรมต้องห้ามดังกล่าวมิใช่เป็นเพียงการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างในกรณี
อ่ืน ๆ หากแต่การกระท าอันเป็นการทารุณกรรม การท าร้ายร่างกาย และการลดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
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อาจเรียกได้ว่าเป็นการกดขี่ข่มเหงหรือขัดต่อศีลธรรม และเป็นการกระท าอันเลวร้ายโดยชัดแจ้ง             
ซึ่งไม่ว่าประเทศที่ใช้ระบบกระบวนการยุติธรรมแบบใด ในปัจจุบันก็ไม่ควรยอมรับให้เกิดการกระท า
ในลักษณะดังกล่าว เพราะเป็นการขัดแย้งต่อความเป็นสังคมประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันแล้ว                 
ยังเป็นที่รังเกียจของประชาคมโลกด้วย  

 

 2.3.3.5 มาตรการการคุ้มครองสิทธิที่จะไม่ถูกวิสามัญฆาตกรรม 
 การใช้ความรุนแรง หรืออาจถึงขั้นใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมายเข้าจัดการ

กับผู้ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเชื่อหรืออ้างว่าเป็นผู้กระท าความผิด รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐลงมือ
สังหารผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาในคดีอาญาโดยอ้างว่าเป็นการกระท าวิสามัญฆาตกรรม แม้ในบาง
กรณีคนในสังคมส่วนหนึ่งอาจถูกกระแสชักจูงให้เห็นคล้อยด้วยความสะใจ แต่การปล่อยให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ความรุนแรง หรือวิธีการที่ผิดกฎหมายโดยอ้างเอาการรักษากฎหมายนั้น               
ย่อมเป็นการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระท าผิดต่อกฎหมายเสียเอง จนอาจกลายแบบอย่างของการ
รักษากฎหมายของเจ้าหน้าที่ โดยชอบด้วยกฎหมายนั้น อีกทั้งพฤติการณ์ดังกล่าวยังอาจลุกลาม   
ไปเกิดเหตุและเป็นผลร้ายแก่สุจริตชนด้วย เพราะหากการกระท าดังกล่าวนั้น ไม่ได้ผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องชอบธรรมในการกระท านั้น และเมื่อเกิดพฤติการณ์นั้น ๆ ซ้ า ๆ เข้า                 
จนสาธารณชนอาจเห็นเป็นเรื่องปกติ ก็จะยิ่งท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เคยชินกับวิธีการดังกล่าวย่าม
ใจในการใช้ความรุนแรงหรือใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายในการปฏิบัติการ เพราะมีความสะดวกมากกว่า  
และอาจกลายเป็นช่องทางแสวงหาประโยชน์โดยฉ้อฉลจากการใช้อ านาจรัฐนั้นมากขึ้น อันจะส่ง
ผลร้ายยิ่งกว่าอาชญากรรมทั่ว ๆ ไปเสียอีก และในบางกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ร่วมมือกับผู้กระท า
ผิดก็อาจอาศัยการวิสามัญฆาตกรรม ฆ่าปิดปากผู้ต้องหาเสียเองเพื่อไม่ให้สาวไปถึงต้นตอของการ
กระท าผิดได้ นอกจากน้ีผลของการใช้ความรุนแรงยังอาจสะท้อนกลับคืนมายังเจ้าหน้าที่ของรัฐราย
อ่ืน ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้นด้วยเพราะผู้ก่ออาชญากรรมก็อาจใช้ความรุนแรงตอบโต้
เพื่อเอาตัวรอดเช่นกัน ผลสุดท้ายก็จะส่งผลสะเทือนทั้งต่อสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมของสังคม 

 

 มาตรการและหลักเกณฑ์ในต่างประเทศในการคุ้มครองสิทธิ
การไม่ถูกวิสามัญฆาตกรรม 

 จากการศึกษาของชาติ ชัยเดชสุริยะ (2549) พิจารณาจ าแนกได้เป็น 
2 ประเด็นหลักเกี่ยวกับเรื่องนี้ กล่าวคือ มาตรฐานของการใช้ก าลังและอาวุธปืนของเจ้าพนักงาน 
ประเด็นหนึ่ง กับระบบการตรวจสอบกรณีมีการตายซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงาน              
ซึ่งอ้างว่าปฏิบัติการตามหน้าที่นั้น อีกประเด็นหนึ่ง พบว่า  
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 1)  มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ในการใช้ก าลังและอาวุธปืน
ของเจ้าพนักงานนั้น ได้แก่ หลักการพื้นฐานว่าด้วยการใช้ก าลังบังคับและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ ที่มี
อ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law 
Enforcement Officials 1990) ข้อ 4, 5, 7, 8, 9 ซึ่งมีสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องสรุปได้ดังนี้  

  “เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายพึงเลือกใช้วิธีการ
อ่ืน ๆ ที่มีอันตรายน้อยที่สุดและให้นานที่สุดเท่าที่จะท าได้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้ก าลังบังคับและ
อาวุธปืน การใช้ก าลังบังคับและอาวุธปืนพึงกระท าต่อเมื่อวิธีการอ่ืน ๆ ที่จะใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นล้วนแต่ไม่ได้ผลแล้วเท่านั้น 

  ในกรณีที่การใช้ก าลังบังคับและอาวุธปืนโดยชอบเป็นสิ่งที่ไ ม่
สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ เจ้าหน้าที่ท่ีมีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้อง (ก) ใช้ก าลังบังคับและ
อาวุธปืนดังกล่าวอย่างจ ากัดเพียงให้พอเหมาะแก่ความจ าเป็นตามความร้ายแรงของความผิดและ
วัตถุประสงค์ตามกฎหมายในกรณีนั้น ๆ (ข) พยายามลดการบาดเจ็บและความเสียหายให้เกิดขึ้น
น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ควบคู่ไปกับความตระหนักที่จะต้องรักษาชีวิตมนุษย์ (ค) จัดการเตรียมพร้อม
เรื่องความช่วยเหรือทางการแพทย์ให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นั้นโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ 
(ง) ติดต่อให้ญาติหรือเพื่อนสนิทของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ทราบเหตุโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้ 

  รัฐบาลจะต้องด าเนินการให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าท่ีที่มีอ านาจ
หน้าที่บังคับใช้กฎหมายผู้ใดที่ใช้ก าลังบังคับหรืออาวุธปืนโดยมิชอบ หรือโดยอ าเภอใจนั้นจะต้อง
ได้รับการลงโทษตามความผิดอาญาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศนั้น  แม้แต่ในกรณีที่มี
พฤติการณ์พิเศษ เช่น เกิดปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองหรือเกิดเหตุฉุกเฉินในสาธารณชน               
ก็ไม่ให้น ามาอ้างเป็นเหตุที่จะท าให้การใช้ก าลังบังคับหรืออาวุธปืนนั้นเป็นไปโดยฝ่าฝืนต่อหลักการ
พื้นฐานดังกล่าวได้ 

  เจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะต้องไม่ใช้อาวุธปืน
กับบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีเพื่อเป็นการป้องกันตัวหรือเพื่อป้องกันผู้อื่นให้พ้นจากภยันตรายร้ายแรง  
ที่ใกล้จะมาถึงและมีความรุนแรงที่อาจถึงแก่ชีวิตหรืออันตรายสาหัส เพื่อป้องกันอาชญากรรม                 
ที่ร้ายแรงประเภทที่ก าลังจะก่ออันตรายแก่ชีวิต เพื่อท าการจับกุมบุคคลที่แสดงออกว่าก าลังจะก่อ
อันตรายและได้ต่อสู้ขัดขวางต่อเจ้าหน้าที่นั้น หรือเพื่อป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวหลบหนี และทั้งนี้
การใช้อาวุธปืนนั้นให้กระท าได้ต่อเมื่อวิธีการอ่ืน ๆ ที่มีความรุนแรงน้อยกว่านี้ต่างไม่เพียงพอที่จะ
กระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้แล้ว และไม่ว่ากรณีใดก็ตามการใช้อาวุธปืนในการยิงผู้อื่นนั้น
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พึงกระท าโดยจ ากัดอย่างยิ่งโดยให้กระท าได้เฉพาะกรณีเพื่อป้องกันชีวิตของตนหรือผู้อื่น โดยอยู่   
ในภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้แล้วเท่านั้น” 

  ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและ
สอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล
และรวบรัด (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary 
and Summary Executions 1989) ข้อ 1, 3, 19 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

  “รัฐบาลจะต้องด าเนินการห้ามมิให้มีการวิสามัญฆาตกรรมหรือ
การลงโทษประหารชีวิตบรรดาที่กระท าโดยไร้เหตุผลอันควรและรวบรัด กับจะต้องด าเนินการให้เกิด
ความมั่นใจได้ว่าบรรดาการกระท าดังกล่าวนั้นเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและจะต้องได้รับโทษ
อย่างหนักโดยค านึงถึงระดับความร้ายแรงของความผิดนั้น  แม้แต่กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษอันได้แก่
กรณีภาวะสงครามหรือเกิดภัยคุกคามจากสงคราม เหตุจลาจลทางการเมืองหรือเกิดเหตุฉุกเฉินอื่น  ๆ
ในสาธารณชนก็ตามก็มิให้หยิบยกมาเป็นข้ออ้างว่ามีความชอบธรรมที่จะกระท าการดังกล่าว 
นอกจากน้ีการวิสามัญฆาตกรรมและประหารชีวิตบุคคลอื่นโดยที่ไร้เหตุผลและรวบรัด ดังกล่าว
จะต้องถือเป็นข้อต้องห้ามในทุกสถานการณ์ซึ่งรวมถึงการขัดแย้งกันโดยใช้อาวุธปืน การใช้ก าลัง    
ที่เกินเลยหรือมิชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือของบุคคลอื่นที่ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่ได้กระท าการดังกล่าวโดยการสนับสนุน ยินยอมหรือวางเฉยของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือในกรณีกระท าต่อผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกคุมขังหรือจ าคุก ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น
นี้ถือว่ามีความส าคัญเหนือกว่าค าสั่งของรัฐบาลด้วย............ 

  รัฐบาลจะต้องห้ามไม่ให้บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับผู้บังคับบัญชาหรือ
องค์กรของรัฐออกค าสั่งหรือยุยงส่งเสริมให้บุคคลใดไปกระท าวิสามัญฆาตกรรม หรือประหารชีวิต
บุคคลอื่นโดยไร้เหตุผลและรวบรัดดังกล่าว ผู้ที่ได้รับค าสั่งหรือถูกยุยงส่งเสริมเช่นนั้นมีสิทธิและหน้าที่
ที่จะต้องปฏิเสธหรือต่อต้านค าสั่งนั้น การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายนั้น
จะต้องเน้นหลักการในข้อนี้ด้วย  

  สืบเนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น การรับค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาหรือองค์กรของรัฐนั้น ไม่ให้หยิบยกมาเป็นข้ออ้างที่จะท าให้การวิสามัญฆาตกรรม 
หรือการประหารชีวิตที่ได้เหตุผลและรวบรัดนั้นกลายเป็นการกระท าโดยชอบไปได้ นอกจากน้ี
บรรดาผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของรัฐยังจะต้องรับผิดต่อการกระท าของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ส าหรับการกระท าดังกล่าวหากว่าผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่เหล่านั้นมีโอกาสตามสมควรที่จะ
ป้องกันการกระท าดังกล่าวได้แต่มิได้กระท าการป้องกันการกระท าดังกล่าว และแม้แต่มีสถานการณ์
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ใด  ๆก็ตามเกิดขึ้น เช่น ภาวะสงคราม เหตุชุลมุน หรือภาวะฉุกเฉินในสาธารณชน ก็ไม่ให้น ามาเป็น
ข้ออ้างส าหรับเพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวิสามัญฆาตกรรมหรือการประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล
และรวบรัดนั้นรอดพ้นจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดี...” 

  เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า ตามมาตรฐานสากลที่องค์การสหประชาชาติ
ก าหนดดังกล่าว มีความมุ่งหมายเบ้ืองต้นให้มนุษยชาติได้อยู่ร่วมกันและแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี 
โดยเฉพาะรัฐและเจ้าพนักงานจะต้องเป็นแบบอย่างของการอยู่ในกรอบอย่างเคร่งครัดที่จะไม่ใช้วิธี
สังหารชีวิตของประชาชนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างเกิดเหตุจลาจลวุ่นวายใด  ๆ 
ก็ตาม การด าเนินการกับผู้ต้องสงสัยหรือผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาไม่ว่าจะเป็นความผิด
ร้ายแรงเพียงใดก็จะต้องด าเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอัน
เป็นครรลองของหลักนิติธรรม หากปล่อยให้เจ้าพนักงานสามารถลงมือประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยหรือ
ผู้ต้องหาได้เองโดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาตามกระบวนการยุติธรรม สังคมก็จะไม่แตกต่างอะไร
กับดินแดนแห่งความป่าเถื่อนและท าลายอารยธรรมของสังคมนั้นเอง 

 2)  การตรวจสอบกรณีมีการตายซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติการตามหน้าที่นั้น มีหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติในส่วนที่
เกี่ยวข้องก าหนดไว้ได้แก่ 

  ตามหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและ
สอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษประหารชีวิตที่ไร้เหตุผล
และรวบรัด (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary 
and Summary Executions 1989) ข้อ 4, 8, 9, 12, 13, 14, 19 มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

  “ศาลและองค์กรอ่ืนจะต้องเป็นหลักประกันที่มีประสิทธิภาพ      
ในการคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตลอดจนผู้ที่ถูกคุกคามต่อชีวิตนั้นให้ปลอดภัยจากการกระท า
วิสามัญฆาตกรรม หรือประหารชีวิตที่ไร้เหตุผลและรวบรัดหรือการคุกคามดังกล่าว..... 

  รัฐบาลจะต้องใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันการ
วิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตบุคคลอื่นที่ไร้เหตุผลและรวบรัดดังกล่าว โดยมาตรการ         
ต่าง ๆ เช่น การเข้าขัดขวางโดยสันติวิธี การพัฒนาระบบการร้องทุกข์ต่อองค์กรศาล  หรือองค์กร  
ต่าง ๆ ของภาครัฐ และการประณามการกระท าที่มิชอบดังกล่าว โดยประกาศต่อสาธารณชน 
นอกจากน้ีองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐพึงเป็นกลไกในการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท า               
ที่มิชอบดังกล่าว และด าเนินการต่อต้านการปฏิบัติที่มิชอบนั้น รัฐบาลของประเทศท่ีถูกต้ังข้อสงสัย
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ว่ามีการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตบุคคลอื่นที่ไร้เหตุผล และรวบรัดดังกล่าวเกิดขึ้นนั้น
จะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนหาข้อเท็จจริงที่กระท าโดยนานาชาติ 

  จะต้องมีการสอบสวนท่ีมีความพร้อม ครบถ้วน และเป็นธรรม 
กรณีที่เกิดการวิสามัญฆาตกรรม หรือการประหารชีวิตบุคคลอื่นที่ไร้เหตุผลและรวบรัดดังกล่าว 
รวมถึงคดีที่มีผู้ร้องทุกข์ว่าญาติของตนหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้องถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ    
ในระหว่างเวลาที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว รัฐบาลจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่และวิธีพิจารณาโดยเฉพาะ
ส าหรับการสอบสวนหาความจริงนั้น การสอบสวนมีความมุ่งหมายที่จะค้นหาสาเหตุ พฤติการณ์ 
และเวลาที่ตาย บุคคลที่จะต้องรับผิดชอบ ตลอดจนรูปแบบหรือการปฏิบัติที่น าไปสู่ความตาย
ดังกล่าว นอกจากน้ีการสอบสวนน้ันยังต้องรวมถึงการชันสูตรพลิกศพด้วยวิธีที่เหมาะสม ตลอดจน
การเก็บรวมรวบและวิเคราะห์พยานหลักฐานทั้งที่เป็นวัตถุและเอกสารและค าให้การของพยานต่าง  ๆ
การสอบสวนยังต้องจ าแนกให้เห็นชัดเจนว่าการตายท่ีเกิดขึ้นเป็นการตายโดยธรรมชาติ อุบัติเหตุ 
ฆ่าตัวตาย หรือการฆาตกรรม.... 

  ศพของผู้ตายในกรณีดังกล่าวจะต้องไม่มีการเผาหรือฝังจนกว่าจะ
มีการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ซึ่งหากเป็นไปได้ควรเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนิติเวช แพทย์ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพนั้นพึงมีสิทธิตรวจดูข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการสอบสวน 
กับพึงมีสิทธิเข้าไปในสถานท่ีที่พบศพหรือเกิดเหตุของการตายน้ัน ในกรณีที่ศพนั้นถูกฝังไปแล้วและ
ปรากฏต่อมาภายหลังว่าจ าเป็นจะต้องตรวจสภาพศพอีกครั้งก็ให้ขุดศพนั้นมาท าการชันสูตรได้         
ถ้าโครงกระดูกยังคงมีอยู่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการขุดและตรวจสอบโดยให้             
เป็นไปตามกรรมวิธีที่ถูกต้องส าหรับการดังกล่าว 

  ศพนั้นจะต้องถูกจัดเตรียมพร้อมให้แพทย์ผู้ท าการชันสูตรพลิกศพ
สามารถด าเนินการชันสูตรพลิกศพได้รวดเร็ว การที่แพทย์ท าการชันสูตรพลิกศพนั้นอย่างน้อยต้อง
พยายามบ่งชี้ให้ได้ถึงสาเหตุและลักษณะการตายกับจะต้องตรวจสอบให้ทราบถึงเวลาและสถานที่
ที่ตายเท่าที่จะกระท าได้ พึงบันทึกภาพสีของสภาพศพเพื่อรวมไว้ในรายงานชันสูตรพลิกศพเพื่อเป็น
พยานหลักฐานในการสอบสวนนั้นด้วย นอกจากน้ีรายงานชันสูตรพลิกศพจะต้องมีการบรรยาย           
ถึงสภาพบาดแผลของผู้ตายรวมถึงพยานหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการถูกท าร้าย  

  ผู้ที่ท าหน้าท่ีชันสูตรพลิกศพนั้นจะต้องสามารถท าหน้าที่ได้อย่าง
เป็นธรรมและเป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตายน้ัน ทั้งนี้
เพื่อเป็นหลักประกันว่าการชันสูตรพลิกศพจะท าให้ได้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง...” 
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  โดยในประเทศอังกฤษ มีระบบการตรวจสอบการตาย โดยเจ้าหน้าที่ 
ที่เรียกว่า coroner ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน โดยต้ังแต่ในศตวรรษท่ี 11 ยุคที่
อาณาจักรโรมันปกครองดินแดนอังกฤษ ได้มีการต้ัง coroner ให้ท าหน้าที่รักษาผลประโยชน์              
ของทางราชการโดยเรียกเก็บค่าปรับในคดีอาญาและริบทรัพย์สินของผู้ต้องโทษตามค าพิพากษา 
แต่ต่อมาในศตวรรษท่ี 20 ได้มีการต้ัง coroners’ court ในแต่ละเมืองให้เป็นศาลยุติธรรมประเภทหนึ่ง
และหน้าที่ของ coroner ก็ได้เปลี่ยนไปเป็นท าหน้าที่ไต่สวนกรณีมีการตายท่ีเกิดจากการกระท า
รุนแรงและการตายผิดธรรมชาติหรือการตายโดยฉับพลันและไม่ทราบสาเหตุ coroner ในอังกฤษ
ถือเป็นเจ้าหน้าที่ทางตุลาการ โดยผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น coroner ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางกฎหมายซึ่งปฏิบัติงานด้านคดีความหรือเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือเป็นแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพแพทย์มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี บุคคลใดก็ตามที่พบการตายผิดธรรมชาตินั้นจะต้อง
รายงานข้อเท็จจริงนั้นให้ coroner ประจ าท้องที่ทราบในทันที มิฉะนั้นอาจเป็นความผิดทางอาญา 
coroner อาจสั่งให้ชันสูตรพลิกศพและผ่าศพเพื่อหาสาเหตุการตายท่ีแน่ชัดนั้น และในการปฏิบัติงาน 
coroner มีผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการสอบสวน เช่น เป็นอดีตเจ้าหน้าที่ต ารวจ มาเป็นผู้ช่วย               
เพื่อท าหน้าที่ช่วยเหลือในการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลประกอบการไต่สวนของ coroner 
โดย coroner จะต้องท าการไต่สวนหากพบว่าเป็นการตายท่ีเกิดจากการกระท ารุนแรงหรือการตาย
ผิดธรรมชาติหรือเป็นการตายภายใต้การควบคุมของเจ้าพนักงาน เช่น ตายในเรือนจ าหรือใ น
ห้องควบคุมของสถานีต ารวจ เป็นต้น หรือมีพฤติการณ์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น ตายในเหตุการณ์จลาจล 
เป็นหน้าที่ของ coroner’s court ที่จะต้องมีค าสั่งแสดงว่าการตายน้ันเกิดขึ้นอย่างไร ที่ใด เมื่อใด
และสาเหตุของการตายน้ัน coroner อาจนั่งพิจารณาเพียงล าพังหรือในกรณีที่มีพฤติการณ์                   
ที่เฉพาะเจาะจงอาจออกนั่งพิจารณาโดยมีคณะลูกขุนด้วย โดยหาก coroner มีเหตุผลอันควรสงสัย
ว่าเป็นการมาตกรรม การฆ่าตัวตาย การลอบสังหาร หรือการตายเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน                 
ก็จะต้องออกหมายต้ังคณะลูกขุนในการไต่สวนคดีนั้น 

  ระบบการตรวจสอบการตาย โดย coroner นี้ เป็นแบบอย่างของ
การจัดให้มี coroner ในประเทศต่าง ๆ อีกหลายประเทศในโลก เพียงแต่อาจมีรายละเอียดของรูปแบบ 
ที่แตกต่างกัน เช่น ในสหรัฐอเมริกา coroner เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ท าหน้าที่ค้นหา
ความจริงในลักษณะกึ่งตุลาการ มีอ านาจออกหมายเรียกและในบางมลรัฐก็มีอ านาจแต่งตั้ง            
คณะลูกขุนเพื่อฟังการไต่สวนด้วย coroner ในสหรัฐอเมริกายังแตกต่างกับในอังกฤษตรงที่ไม่ถือ
เป็นเจ้าหน้าที่ทางตุลาการแต่ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหาร แต่บทบาทหน้าที่ก็เป็นท านอง
เดียวกันกับ coroner ของอังกฤษ 
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  ขณะที่ตามหลักกฎหมายเยอรมัน ก าหนดว่า ในกรณีที่เป็นการ
ตายผิดธรรมชาติหรือพบศพที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นศพของบุคคลใด ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
พนักงานท้องถิ่นรายงานเหตุดังกล่าวต่อส านักงานอัยการหรือศาลแห่งท้องที่นั้นทราบในทันที          
การชันสูตรพลิกศพให้ด าเนการโดยส านักงานอัยการหรือศาลโดยความช่วยเหรือของแพทย์        
การผ่าพิสูจน์ศพให้กระท าโดยแพทย์สองคน ซึ่งคนหนึ่งจะต้องเป็นแพทย์ที่ศาลแต่งตั้ง  หรือ             
เป็นหัวหน้าสถาบันนิติเวชหรือแพทย์ของสถาบันที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการดังกล่าว  และ          
ต้องมีความรู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชด้วย 

 

 มาตรการการคุ้มครองสิทธิการไม่ถูกวิสามัญฆาตกรรมตาม
หลักกฎหมายไทย 

 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม 
บัญญัติว่า “ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับขัดขวางหรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนี 
ผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีหรือการป้องกันทั้งหลายเท่าท่ีเหมาะแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับนั้น ” 
ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการบัญญัติในลักษณะกว้าง ๆ ว่าผู้ท าการจับมีอ านาจใช้วิธีป้องกัน
ทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์ในการจับผู้ที่จะถูกจับนั้นในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมให้จับแต่โดยดี 
แต่อย่างไรก็ดีก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเท่าที่ควร หากเปรียบเทียบกับตามหลักการพื้นฐานที่ว่าด้วย
การใช้ก าลังบังคับและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ( Basic Principles 
on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990)  

 ค าว่า “วิสามัญฆาตกรรม ” เป็นถ้อยค าที่ใช้เมื่อกล่าวถึงกระบวนการ
ตามกฎหมายที่จะต้องด าเนินการเมื่อมีความตายเกิดขึ้นโดยการกระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่า
ปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่ ซึ่งค าว่า “วิสามัญฆาตกรรม ” ตามความเข้าใจทั่วไปจะหมายถึง “การประหาร
ชีวิตนอกระบบกฎหมาย ” (extra-judicial execution or summary execution) กล่าวคือหมายถึง
การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้อ านาจ “จับตาย” ผู้ที่เจ้าหน้าที่ต ารวจอ้างว่าเป็นอาชญากรส าคัญนั่นเอง 
ซึ่งส่วนหนึ่งถือเป็นความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่มีบทกฎหมาย
ใดเลยที่ให้สิทธิแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจที่จะท า “วิสามัญฆาตกรรม ” โดยตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 83 วรรคสาม ดังกล่าวมิได้ให้สิทธิแก่เจ้าพนักงานที่จะใช้มาตรการ
รุนแรงให้ถึงตาย การที่จะใช้ก าลังรุนแรงถึงตายแก่ผู้ต้องหานั้นจะมีได้ก็เฉพาะต่อเมื่อเกิดการต่อสู้
ขัดขวางการจับกุม แล้วเจ้าหน้าที่ต ารวจใช้สิทธิในการป้องกันภยันตรายท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือ
ผู้อื่น ซึ่งเป็นภยันตรายท่ีใกล้จะถึง และต้องท าไปโดยพอสมควรแก่เหตุตามหลักกฎหมายอาญา
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เรื่องป้องกันเท่านั้น ดังนั้น “วิสามัญฆาตกรรม ” จึงเป็นนโยบายไม่ได้ และวางแผนล่วงหน้าไม่ได้
ด้วย และนอกจากนี้ข้ออ้างเรื่องการใช้สิทธิในการป้องกันส าหรับประชาชนทั่วไปกับเจ้าพนักงานนั้น 
น่าจะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวนัก กล่าวคือ หากเป็นกรณีประชาชนทั่วไปย่อมสามารถใช้สิทธิ
ป้องกันได้โดยไม่จ าเป็นที่จะต้องหลบหลีกภัยนั้น แต่ในกรณีของเจ้าพนักงานนั้น หากเทียบเคียงกับ
มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติดังกล่าว ควรจะต้องน าหลักเกณฑ์ที่ว่า “โดยอยู่ในภาวะที่ไม่
สามารถหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่นได้แล้วเท่านั้น ” มาเป็นมาตรฐานของการปฏิบัติเพียงแต่หลักเกณฑ์
ตามกฎหมายไทยยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นนี้ 

 ส าหรับการตรวจสอบการตายในกรณีมีการตายเกิดขึ้นโดยการกระท า
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่นั้น โดยหลักการของกฎหมาย กระบวนการตรวจสอบ
ดังกล่าว ได้แก่การชันสูตรพลิกศพและการไต่สวนการตาย เป็นต้น มีขึ้นเพื่อเป็นมาตรการในการ
ตรวจสอบว่าผู้ตายได้ถูกเจ้าพนักงานของรัฐใช้อ านาจกระท าให้ตายโดยมิชอบหรือไม่ และ                 
ในขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่เจ้าพนักงานเองด้วยว่าหากกระท าการโดยถูกต้องแล้ว                         
ก็ไม่ต้องหวั่นเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องโดยไม่เป็นธรรมในภายหลัง ซึ่งตามกฎหมายไทย ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 150 บัญญัติว่า “...ในกรณีที่มีความตายเกิดขึ้นโดยการ
กระท าของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ หรือตายในระหว่างอยู่ในความควบคุม
ของเจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่ ให้พนักงานอัยการและพนักงานฝ่ายปกครอง
ต าแหน่งตั้งแต่ปลัดอ าเภอหรือเทียบเท่าขึ้นไปแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพร่วมกับ
พนักงานสอบสวนและแพทย์... ” และ “...เมื่อได้รับส านวนชันสูตรพลิกศพแล้ว ให้พนักงานอัยการ
ท าค าร้องขอต่อศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่ศพนั้นอยู่ เพื่อให้ศาลท าการไต่สวนและท าค าสั่งแสดงว่า
ผู้ตายคือใคร ตายท่ีไหน เมื่อใด และถึงเหตุและพฤติการณ์ที่ตาย.... ” มีข้อสังเกตว่า การไต่สวน
ดังกล่าวยังวางแนวทางให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักในการชันสูตรพลิกศพ อันส่งผลต่อเนื่อง      
ในการไต่สวนในศาลเกี่ยวกับการตายซึ่งอิงอยู่บนฐานข้อมูลหลังจากส านวนการชันสูตรพลิกศพ
ของพนักงานสอบสวนนั้น กลายเป็นเพียงการไต่สวนไปตาม “แบบพิธี” โดยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ
ในการค้นหาให้ได้ความจริงเท่าที่ควร 

 เมื่อเปรียบเทียบกับตามหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันและสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพเกี่ยวกับการวิสามัญฆาตกรรม และการลงโทษ
ประหารชีวิตที่ไร้เหตุผลและรวบรัด ( Principles on the Effective Prevention and Investigation 
of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions 1989) ซึ่งก าหนดว่า “ผู้ที่ท าหน้าท่ีชันสูตร
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พลิกศพนั้นจะต้องสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม และเป็นอิสระจากบุคคลหรือหน่วยงานหรือ
องค์กรใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตายน้ัน ทั้งนี้เพื่อเป็นหลักประกันว่าการชันสูตรพลิกศพจะท าให้ได้
ข้อมูลตรงกับความเป็นจริง... ” อาจท าให้เห็นได้ว่าหากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การตายเป็นเจ้าพนักงานอ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจ การให้พนักงานสอบสวนเป็นหลักในการชันสูตร
พลิกศพและท าการสอบสวนดังที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก าหนดดังกล่าวก็อาจ
ไม่เป็นปัญหาเท่าใดนัก แต่หากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายเป็นเจ้าหน้าที่
ต ารวจโดยตรง การให้พนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าพนักงานในสังกัดเดียวกันกับเจ้าพนักงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการตายเป็นหลักในการชันสูตรพลิกศพและท าการสอบสวนน้ันอาจท าให้เกิด
ความไม่มั่นใจว่าจะสามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรมและเป็นอิสระ ดังนั้นในด้านหนึ่งจึงมีผู้เสนอ
ว่าควรมีการพัฒนาการชันสูตรพลิกศพโดยแพทย์นิติเวชหรือผู้ที่มีความรู้ด้านนิติเวชซึ่งผ่านการ
ฝึกอบรมให้สามารถปฏิบัติงานด้านนิติเวชโดยเฉพาะ โดยให้มีบทบาทหลักในการตรวจสอบการ
ตายดังกล่าวโดยเฉพาะในการชันสูตรพลิกศพนั้น และในอีกด้านหนึ่งหากเป็นกรณีที่เจ้าพนักงาน    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ ก็ควรปรับปรุงระบบใหม่ให้เจ้าพนักงานในสังกัด
อ่ืนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการชันสูตรพลิกศพและท าการสอบสวนโดยอาจ
น าแนวคิดเรื่อง coroner ของอังกฤษหรือการควบคุมการสอบสวนโดยเจ้าพนักงานอ่ืนในกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างในระบบของเยอรมันดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ก็จะเป็นการพัฒนาระบบให้มีหลักประกัน
ในเรื่องของความเป็นธรรมและความเป็นอิสระในการตรวจสอบมากขึ้นตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติดังกล่าว 

 

 2.3.3.6 มาตรการในการตุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว 
 การปล่อยชั่วคราวเป็นมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาประการหนึ่งโดยการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว และควบคุมตัวบุคคลนั้นต่อไป
ต้องถือเป็นเพียงข้อยกเว้น  สืบเนื่องจากหลักการที่ว่าบุคคลทุกคนได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อน      
ว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นได้กระท าความผิดน้ัน  อย่างไรก็ตาม        
อาจมีความจ าเป็นท่ีรัฐจะต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาน้ันไว้ในระหว่างการด าเนินคดีอาญาเพื่อให้
เกิดความแน่นอนว่า 1) มีตัวผู้นั้นอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย 2)ผู้นั้นจะไม่
ไปก่อภยันตรายอ่ืนโดยเฉพาะต่อพยานหลักฐาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกกล่าวหาท าผิดเงื่อนไขดังกล่าว  
กฎหมายจึงก าหนดให้อาจต้องมีการประกันหรือมีหลักประกันด้วย ซึ่งมีการก าหนดหลักเกณฑ์       
ในการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศและในประเทศดังต่อไปนี้ 
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 มาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวของต่างประเทศ 
 นอกจากตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights) ข้อ 9 ซึ่งก าหนดว่า “มิให้
ถือเป็นหลักท่ัวไปว่าจะต้องคุมขังบุคคลผู้อยู่ระหว่างพิจารณาคดี  หากแต่ควรจะปล่อยชั่วคราวโดย
อาจมีหลักประกันว่าจะกลับมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดีหรือในกรณีจ าเป็นตามโอกาสหรือมา
รับการบังคับคดีตามค าพิพากษานั้นก็ได้”  ดังได้กล่าวแล้วตามหลักการขององค์การสหประชาชาติ
เพื่อการคุ้มครองบุคคลทุกคนที่ถูกคุมขังหรือจ าคุก (Body of Principles for the Protection of All 
Persons under Any Form of Detention or Imprisonment 1988) ข้อ 38 ก็ระบุหลักเกณฑ์นี้ไว้
สรุปความได้ว่า “ผู้ที่ถูกคุมขังในระหว่างการด าเนินคดีอาญาพึงมีสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา       
ให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างการด าเนินคดีนั้น” 

 1) ประเทศอังกฤษ ตามกฎหมายอังกฤษ  ได้ก าหนดให้การปล่อย
ชั่วคราวมีทั้งกรณีปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขกรณีปล่อยตัวชั่วคราวโดยก าหนดเงื่อนไขให้ต้อง
ปฏิบัติในระหว่างเวลาที่ได้รับการปล่อยตัว  และกรณีการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีประกันหรือ
หลักประกัน  ส่วนเรื่องข้อพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวนั้น  ได้มีการจ าแนกหลักเกณฑ์ในการ
ปล่อยชั่วคราวออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ (1) หากเป็นคดีความผิดประเภทที่ไม่มีอัตราโทษจ าคุก 
(non-imprisonable offences) จะไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวได้เฉพาะในกรณีที่ผู้นั้นเคยหลบหนี
ไม่มาตามนัดในครั้งก่อน ๆ และเป็นที่น่าเชื่อว่าหากได้รับการปล่อยชั่วคราวอีกก็จะไม่มารายงานตัว
ตามนัด (2) หากเป็นคดีความผิดท่ีมีอัตราโทษจ าคุก (imprisonable offences) เหตุในการไม่อนุญาต   
ให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะกว้างขึ้น  โดยการไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอาจเป็นไปได้ในกรณีที่มี
เหตุผลเป็นท่ีน่าเชื่อได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาน้ันจะไม่มารายงานตัวตามนัดหรือจะไปกระท าความผิด
ทางอาญาหรือจะไปท าความยุ่งเหยิงแก่พยานหลักฐานหรือจะด าเนินการในทางที่ขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรม  นอกจากน้ียังอาจไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในกรณีที่ผู้นั้นเคยหลบหนีไม่มาตามนัด     
ในครั้งก่อน ๆ หรือเป็นกรณีที่สมควรจะต้องควบคุมตัวผู้นั้นไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและ
สวัสดิภาพของผู้นั้นเอง  ทั้งนี้ในการจะพิจารณาว่ามีเหตุผลเป็นท่ีเชื่อได้ว่าผู้นั้นจะไม่มาตามนัดหรือ
จะไปกระท าความผิดทางอาญาหรือจะด าเนินการในทางที่ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นั้น  
ให้พิจารณาจากลักษณะและความร้ายแรงของความผิด  พฤติกรรมของผู้นั้น  การต้องโทษในครั้งก่อน  
สังคมแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ผู้นั้นอาศัยอยู่  บันทึกประวัติเก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวผู้นั้น  
ในครั้งก่อนๆ และน้ าหนักของพยานหลักฐานที่ยืนยันข้อกล่าวหาที่มีต่อผู้นั้น  เมื่อผู้นั้นได้รับการ
ปล่อยชั่วคราวแล้ว  จะต้องมีหน้าที่ไปรายงานตัวต่อต ารวจตามเวลาที่ก าหนด  และอาจถูกก าหนด    
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ให้ต้องอยู่อาศัยเฉพาะในสถานที่ที่ก าหนด เช่นที่พักส าหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างได้รับการปล่อย
ชั่วคราว หรือห้ามเข้าไปในสถานที่บางแห่งหรือห้ามติดต่อกับบุคคลตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข 

 2) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามหลักกฎหมายอเมริกันนั้น ตาม The 
Bail Reform Act 1984 ของสหรัฐอเมริกาก็มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึงกับกฎหมายอังกฤษดังกล่าว  
โดยก าหนดว่าการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอาจเป็นไปของสหรัฐอเมริกาก็มีหลักเกณฑ์คล้ายคลึง
กับกฎหมายอังกฤษดังกล่าว  โดยก าหนดว่าการไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวอาจเป็นไปได้ในกรณีที่
มีเหตุผลเป็นท่ีเชื่อได้ว่า  ผู้ถูกกล่าวหาน้ันจะหลบหนีหรือจะด าเนินการในทางที่ขัดขวางกระบวนการ
ยุติธรรมหรือจะไปกระท าความผิดทางอาญาท่ีร้ายแรง  โดยเฉพาะความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดท่ีมีอัตราโทษถึงขั้นจ าคุกตลอดชีวิต  หรือในกรณีที่ความผิดถูกควบคุมตัวอยู่นั้นเป็น
ความผิดร้ายแรงมาแล้วสองครั้ง 

 3) ประเทศเยอรมัน การปล่อยชั่วคราวมีหลักเกณฑ์อันสรุปได้ว่า  
ศาลอาจก าหนดเงื่อนไขในการปล่อยชั่วคราวว่าผู้นั้นต้องไปรายงานตัวต่อศาล ส านักงานอัยการ 
หรือส านักงานอ่ืนตามที่ก าหนดโดยอาจก าหนดเงื่อนไขด้วยว่าในเวลาอ่ืนๆ ผู้นั้นจะต้องไม่ออกจาก
ที่อยู่อาศัยของผู้นั้นเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลหรือส านักงานอัยการ  หรืออยูภายใต้การ
ควบคุมดุแลของเจ้าพนักงานที่ได้มอบหมาย  หรือผู้นั้นจะต้องไม่ไปติดต่อกับผู้ถูกกล่าวหาคนอ่ืนๆ  
หรือพยานที่ยืนยันการกระท าผิดในคดีนั้น  หรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้ผู้นั้นไป
กระท าความผิดต่อไป  ทั้งนี้ ศาลอาจก าหนดให้ผู้นั้นยื่นประกันตามที่ก าหนด  ซึ่งหากผู้นั้นท าผิด
เงื่อนไขที่ศาลก าหนด  หรือได้เตรียมการจะหลบหนี หรือไม่ไปรายงานตัวตามก าหนดนัด  หรือ         
มีพฤติการณ์อ่ืนที่ท าให้จ าเป็นต้องจับกุมตัวมาใหม่  ก็ให้ศาลมีอ านาจออกค าสั่งบังคับตามหมายจับ
เดิมที่มีอยู่แล้วนั้น  การย่ืนประกันอาจเป็นการวางเงินสดหรือหลักทรัพย์อื่นหรือโดยการค้ าประกัน
ของบุคคล  ซึ่งศาลจะพิจารณาถึงจ านวนและประเภทของประกันนั้นตามความเหมาะสม 
 

 มาตรการการปล่อยตัวชั่วคราวตามกฎหมายไทย 
 ปัญหาเก่ียวกับการปล่อยชั่วคราวนั้น  เป็นปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่

ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย  โดย ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  มาตรา 107 ได้ก าหนดให้เกิดความชัดแจ้งขึ้นโดยบัญญัติว่า “เมื่อได้
รับค าร้องให้ปล่อยชั่วคราว  ให้เจ้าพนักงานหรือศาลรีบสั่งอย่างรวดเร็ว  และผู้ต้องหาหรือจ าเลย
ทุกคนพึงได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว...” นอกจากน้ีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 108/1 ยังได้บัญญัติว่า “การสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราว  จะกระท าได้ต่อเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อ
เหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี ้
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(1) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะหลบหน ี
(2) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน 
(3) ผู้ต้องหาหรือจ าเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอ่ืน 
(4) ผู้ร้องขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือ 
(5) การปล่อยชั่วคราวจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

การสอบสวนของเจ้าพนักงานหรือการด าเนินคดีในศาล 
 ค าสั่งไม่ให้ปล่อยชั่วคราวต้องแสดงเหตุผลและต้องแจ้งเหตุดังกล่าว

ให้ผู้ต้องหาหรือจ าเลยและผู้ที่ยื่นค าร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว” 
 จากหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวขั้นต้น 

การปล่อยตัวชั่วคราวจึงไม่ใช่เรื่องของความกรุณาของผู้ใช้อ านาจรัฐ  หากแต่เป็นสิทธิพื้นฐานของ   
ผู้ถูกกล่าวหาท่ีมีอยู่แล้ว  ดังหลักการที่กล่าวข้างต้นว่าการปล่อยชั่วคราวถือเป็นหลัก  ส่วนการ      
ไม่ปล่อยชั่วคราวโดยยังคุมขังต่อไปนั้นเป็นเพียงข้อยกเว้น   
 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง สาเหตุของพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่       

ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น หรือไม่ปฏิบัติตามกฏหมายหรือหลักสิทธิ
มนุษยชนนั้น ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษามาก่อน แต่พบว่ามีการศึกษาของ พ .ต.ท.ดร.เกษมศานต์    
โชติชาครพันธุ ์(2553) ซึ่งอาจสามารถมาเทียบเคียงกับ พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยค าอธิบายพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ประพฤติโดยมิชอบ ว่าสามารถ
แบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

1)  การทุจริตคอรัปชั่น (police corruption) ซึ่งเป็นพฤติกรรมของต ารวจที่ได้กระท า
ในสิ่งที่ไม่ควรจะ  กระท า หรือ ละเว้นการกระท าในสิ่งที่ควรจะกระท า  โดยการกระท านั้นเกี่ยวข้อง
กับต าแหน่ง หรือ อ านาจ หน้าที่ที่มีตามกฎหมายของต ารวจนั้น  และ ต ารวจผู้นั้นได้รับหรือคาดหวัง
ว่าจะได้รับการตอบแทนหรือมี สิ่งจูงใจที่มีมูลค่าเป็นการส่วนตัว อาจจะอยู่ในรูปเงินตรา หรือการเลื่อน
ขั้นเลื่อนต าแหน่ง  ส่วนการแสดงออกของการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น    
การใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา  ผลประโยชน์  (corruption of authority) การรับเงินสินบน  หรือ            
เงินใต้โต๊ะ  (kickback) การลักทรัพย์เมื่อมี  โอกาส (opportunistic theft) การกรรโชกทรัพย์  หรือ         
รีดไถ (shakedown) การเรียกค่าคุ้มครองผู้กระท า ความผิดกฎหมาย (protection of illegal activities) 
การบิดเบือนการใช้ดุลยพินิจในการสืบสวนสอบสวน  คดีอาญา (the fix) และ การกระท าผิดอาญา
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เสียเอง (direct criminal activities) เป็นต้น (Barker, Hunter, & Rush, 1994 อ้างใน เกษมศานต์ 
โชติชาครพันธุ์ 2553) 

2)  การประพฤติมิชอบ  (police misconduct) เป็นกรณีเกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจ
หน้าที่ในต าแหน่ง ราชการในทางที่ผิด  แต่การกระท านั้นไม่มีเจตนาที่จะทุจริต  ไม่หวังได้รับสิ่งตอบ
แทนทางวัตถุแต่อย่างใด  ค า ว่าโดยมิชอบ  ก็คือ พฤติกรรมของต ารวจทุกรูปแบบที่ฝ่าฝืนหรือ
เบี่ยงเบนไปจากปทัสถาน  พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่            
โดยมิชอบมีหลากหลายรูปแบบ  เช่น การกระท าทารุณ โหดร้าย  (brutality) ซึ่งหมายความถึง             
การใช้ก าลังทางกายภาพอันไม่สามารถให้เหตุผลได้ หรือเกินกว่าเหตุ หรือ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช ้
รวมถึงการใช้ก าลังเกินกว่าความจ าเป็นในการจับกุม หรือตรวจค้น หรือการแสดงออกซึ่งการคุกคาม
ทางเพศ (sexual misconduct) ของต ารวจต่อตัวผู้เสียหาย/เหยื่อ ผู้ต้องหา หรือ พยาน  นอกจากน้ัน
การท่ีต ารวจใช้สารเสพติดเสียเอง  (use of drugs) ก็ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบของต ารวจด้วย  
(Barker et al., 1994 อ้างแล้ว) 

3)  การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงาน  (violations of 
department rules and regulations) เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง  แต่ไม่ถึงกับประพฤติมิชอบ  หรือ
คอรัปชั่น เป็นแต่เพียงการฝ่าฝืน  หรือกระท าผิดวินัย  จรรยาบรรณ  กฎข้อบังคับต่างๆของหน่วยงาน  
การกระท าเช่นว่านี้  ยังไม่ถือว่าเป็น  ความผิดตามกฎหมาย  เป็นแต่เพียงความผิดเล็กน้อย                        
ในการปฏิบัติหน้าที่เท่าน้ัน เช่น การด่ืมสุราในขณะปฏิบัติหน้าที ่หรือ การแอบนอนหลับขณะท างาน 
เป็นต้น (Barker et al., 1994 อ้างแล้ว )  

 นอกจากน้ีมีความพยายามอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของต ารวจที่ประพฤติ         
โดยมิชอบ ว่ามาจาก 

1. ปัจจัยด้านกฎหมาย  กล่าวคือแนวคิดนี้เชื่อว่าพฤติกรรมที่มิชอบของต ารวจ
เกิดจากช่องว่างของกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ที่ไม่ทันสมัย  มีบทก าหนดโทษน้อยเกินไป  ท าให้ 
ต ารวจผู้ปฏิบัติไม่เกรงกลัว เกิดเป็นช่องว่างหรือช่องโอกาสให้ต ารวจกระท าผิด  

 2. ปัจจัยภายนอกองค์กร  ไม่ว่าจะเป็น  ด้าน เศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  
ระบบอุปถัมภ์ โดยหลายกรณีสังคมต้องการ และยอมรับ การปฏิบัติที่ผิดกฎหมายของต ารวจ อาทิ 
การท่ีสังคมยกย่อง ต ารวจมือปราบที่นิยมความรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิ  มนุษยชน  ท าให้ต ารวจ  
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรท าแม้จะไม่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน ปัจจัยด้านการเมืองก็มีส่วนส าคัญในการส่งเสริม
พฤติกรรมที่มิชอบเช่นเดียวกัน  เช่น การท่ีฝ่ายการเมืองเข้ามามีส่วนในการแต่งตั้ง  โยกย้าย ท าให้
ต ารวจต้องยอมปฏิบัติตามเพื่อความเติบโตในหน้าที่การงาน  และพร้อมที่จะกระท าเกินขอบเขต
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อ านาจหน้าที่สนองความต้องการ ทางการเมือง  หรือแม้กระทั่ง การที่ฝ่ายการเมืองก าหนดนโยบาย
ที่ชี้น าการ ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 3. ปัจจัยภายในองค์กร การจัดรูปแบบหรือโครงสร้างองค์กร  อาจถูกพิจารณาว่า
เป็นปัจจัยที่เอื้อให้ต ารวจประพฤติมิชอบ หรือการขาดประสิทธิภาพขององค์กรที่จะจัดการกับปัญหา
เจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ องค์กรต ารวจไทยมีโครงสร้างเป็นระบบราชการแบบด้ังเดิม  มีช่วงชั้นการ
บังคับบัญชาเป็นสายงานที่ยาว อาจท าให้เกิดปัญหาในการควบคุมก ากับดูแล และลงโทษได ้

 4. พฤติกรรมที่มิชอบของต ารวจเกิดจากวัฒนธรรมองค์กร  เป็นการอธิบาย
ในระดับตัวแสดงของพฤติกรรม  คือ ต ารวจ เน้นการศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมในระดับ
ปัจเจกบุคคล  ระดับกลุ่มบุคคลในฐานะกลุ่มคนในอาชีพ  เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยา  กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมของต ารวจ  วัฒนธรรม องค์กร  วัฒนธรรมการท างาน  ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรม
การทุจริตหรือประพฤติโดยมิชอบของต ารวจ  
 

2.5  โครงสร้างการด าเนินคดีอาญา 
 

 ความเบื้องต้น 
 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบทบัญญัติกฎหมายวิธีบัญญัติที่กล่าวถึง
วิธีการด าเนินกระบวนขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาต่อผู้กระท าผิด
ตามกฎหมายที่มีโทษทางอาญา โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการการสืบสวน การสอบสวน การฟ้องร้อง 
การพิจารณาและการพิพากษาคดี รวมทั้งการลงโทษผู้กระท าผิดตามที่กฎหมายสารบัญญัติ                
ได้บัญญัติไว้ 

บทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นบทบัญญัติ                      
ที่เรียกว่า “ระบบกล่าวหา” ซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาที่ว่าด้วยการค้นคว้าพิสูจน์ความจริง หรือการ
ค้นหาความจริง  (Truth Finding) โดยผู้กล่าวหาต้องเป็นผู้หาพยานหลักฐานมาสืบแสดงต่อศาลให้
เห็นว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิดโดยปราศจากข้อสงสัย  (prove beyond reasonable doubt) 
เนื่องจากโดยหลักการแล้วกฎหมายได้ต้ังข้อสันนิษฐานไว้ว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะ
พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระท าผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษได้ หากมีข้อสงสัยว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิด
จริงหรือไม่ศาลต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้แก่จ าเลย โดยผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลย กฎหมาย
ก็เปิดโอกาสให้สิทธิในการต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ 

โดยที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายท่ีบัญญัติเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล กฎหมายจึงได้บัญญัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
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เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมควรที่จะเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาอย่างถ่องแท้ว่ากฎหมายได้บัญญัติวางกรอบแนวการปฏิบัติไว้เช่นใด   เจ้าพนักงาน
ผู้ปฏิบัติหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นผู้ใช้บังคับกฎหมาย  (Law Enforcement) ต้องกระท าหรือปฏิบัติ             
ให้อยู่ภายในกรอบของกฎหมายที่พึงให้กระท าได้อย่างเคร่งครัด โดยกล่าว ว่าบุคคลย่อมมีสิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย การจับ คุมขัง ตรวจค้นตัวบุคคล หรือการกระท าใดอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

แต่ถึงกระนั้นก็ตามในการใช้กฎหมายน้ี เจ้าหน้าที่หรือผู้ใช้กฎหมายทุกฝ่ายควรที่จะ
ยึดหลักแห่งการอ านวยความยุติธรรมเป็นส าคัญในการปฏิบัติด้วย จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ตรากฎหมายนี้ และท าให้สังคมส่วนรวมมีความสงบสุขเรียบร้อยอย่างแท้จริง 

ขั้นตอนวิธีการด าเนินคดีอาญา 
การศึกษานั้นสมควรท่ีจะได้มีความเข้าใจถึงเค้าโครงหรือขั้นตอนวิธีการด าเนินคดี

อาญาเสียก่อน ซึ่งการด าเนินคดีอาญานั้นจะเริ่มจากผู้กระท าความผิดอาญาเกิดขึ้น และมีบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระท าผิดฐานใดฐานหนึ่งกฎหมายเรียก บุคคลนี้ว่า  
“ผู้เสียหาย ”  ผู้เสียหายสามารถเลือกแนวทางในการด าเนินคดีอาญาได้  2 วิธี คือ  

1.  ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องเอง 
2.  ผู้เสียหายร้องทุกข์มอบคดีให้เจ้าพนักงานด าเนินคดี  (พนักงานอัยการเป็นโจทก์) 
กล่าวคือ ถ้าหากพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องคดีให้ โดยผู้เสียหายต้องกระท าการ

ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ในกรณีความผิดต่อส่วนตัวก็ต้องมี
ค าร้องทุกข์ตามระเบียบ หรือในกรณีความผิดอาญาแผ่นดิน อาจจะเป็นการร้องทุกข์ของผู้เสีย หาย
หรือบุคคลอื่นท าการกล่าวโทษก็ได้ ว่ามีบุคคลได้กระท าความผิดอย่างหนึ่งขึ้น ถ้ามีการสอบสวน
โดยชอบของ พนักงานสอบสวนแล้ว พนักงานอัยการก็มีอ านาจฟ้องคดีต่อศาลได้ต่อไป กรณี  
ผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเอง กรณีเช่นนี้ไม่จ าเป็นต้องมีการสอบสวนของพนักงานสอบสวน  
ผู้เสียหายสามารถย่ืนฟ้องคดีได้ทันที กรณีผู้เสียหายฟ้องเองนั้นศาลจะต้องท าการไต่สวนมูลฟ้อง
เสียก่อนว่าคดีมีมูลหรือไม่ ถ้าคดีมีมูลศาลจึงประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป 

ความผิดอาญาแผ่นดินพนักงานสอบสวนสามารถด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิดได้ แม้จะไม่มี
ค าร้องทุกข์จากผู้เสียหายก็ตาม โดยอาจมีบุคคลอื่นท าการกล่าวโทษขึ้นมาหรือเจ้าพนักงานท าการ
กล่าวโทษก็ตาม แต่ถ้าเป็นความผิดอันยอมความได้จะต้องมีค าร้องทุกข์ตามระเบียบก่อนเสมอ 
พนักงานสอบสวนจึงจะมีอ านาจท าการสอบสวน ซึ่งเมื่อพนักงานสอบสวนรับค าร้องทุกข์  ค ากล่าวโทษ
แล้วก็ด าเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับ ความผิดท่ีเกิดขึ้น โดยพนักงาน
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สอบสวนสามารถกระท าการตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้โดยใช้อ านาจตามกฎหมายเพื่อด าเนินการ
รวบรวมพยานหลักฐาน ซึ่งอาจถือว่าเป็นเคร่ืองมือของพนักงานสอบสวน เช่น หมายเรียก หมายจับ 
การจับ หมายค้น การค้น การควบคุม การฝากขัง การปล่อยชั่วคราว เป็นต้น เพื่อให้การสอบสวน
บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสอบสวนเสร็จแล้วจึงเสนอความ เห็นในส านวนการสอบสวน             
ว่าควรสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องเสนอต่อพนักงานอัยการต่อไป พนักงานอัยการจะตรวจพิจารณาในส านวน
การสอบสวนว่ามีพยานหลักฐานพอฟ้องหรือไม่ โดยอาจมีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องหรือเห็นควรสั่งฟ้อง 
หรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมก็ได้ แต่ถ้ามีความเห็นควรสั่งฟ้องพนักงานอัยการก็จะยื่นฟ้องต่อศาล 
เมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องต่อศาล ศาลไม่จ าเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้อง   แต่ถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวน
มูลฟ้องก่อนก็ได้ โดยปกติในทางปฏิบัติศาลมักจะไม่สั่งให้ไต่สวน มูลฟ้อง  โดยสั่งประทับฟ้องไว้
พิจารณาในทันที ทั้งนี้เนื่องจากคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ย่ืนฟ้องนั้นถือว่าได้ผ่านการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนและผ่านการตรวจสอบของพนักงานอัยการมาแล้วถึง  2 ชั้น จึงต่างกับกรณี             
ที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง เองนั้นยังไม่มีการ ตรวจสอบมาก่อนว่าผู้ถูกฟ้องนั้นได้เป็นผู้กระท า
ผิดจริงหรือไม่ หรือเป็นการแกล้งกล่าวหากันหรือ ไม่ อย่างไร 

และกรณีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลไม่ว่าผู้เสียหายเป็นโจทก์ฟ้องคดีเองหรือพนักงานอัยการ
เป็นโจทก์ก็ตาม ก็ต้องค านึงถึงเขตอ านาจของศาลที่จะยื่นฟ้องด้วย ว่าศาลนั้น ๆ มีเขตอ านาจใน
การพิจารณาคดีหรือไม่  (ตาม ป.วิ.อาญา  มาตรา 22 - 26) 

เมื่อศาลชั้นต้นท าการพิจารณาคดีฝ่ายโจทก์และจ าเลยต้องน าพยานหลักฐาน              
ต่าง ๆ มา สืบ  โดยโจทก์ต้องน าสืบให้ศาลแน่ใจว่าจ าเลยเป็นผู้กระท าผิดจริง   ส่วนฝ่ายจ าเลยก็ต้อง
น าสืบถึงความบริสุทธิ์ของตนแก้ข้อกล่าวหาของโจทก์ว่าตนไม่ได้เป็นผู้กระท าผิด หรือหากศาล                
มีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่  ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จ าเลย 
หรือกรณีจ าเลยอาจรับสารภาพต่อศาลก็ตาม ศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานต่อไปก็ได้                 
ถ้าความผิดน้ันมีอัตราโทษอย่างต่ าให้จ าคุกไม่ถึงห้าปี   ถ้าความผิดมีอัตราโทษสูงกว่าคืออย่าง ต่ า   
ให้จ าคุก ต้ังแต่ห้าปีขึ้นไป   ศาลจะต้องท าการสืบพยานหลักฐานก่อนจนกว่าจะพอใจว่าจ าเลยได้
กระท าผิดจริง  เมื่อท าการสืบพยานท้ังสองฝ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ศาลก็จะพิพากษาคดี ถ้าคดีนั้นไม่มี
การอุทธรณ์หรือฎีกาก็ถือว่าคดีนั้นมีค าพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องท าให้คดีอาญา
ระงับไปตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา 39(4) 

แต่ถ้ามีการอุทธรณ์คดีอาญาก็ยังไม่ระงับจนกว่าศาลอุทธรณ์จะท าการพิพากษาและ
ไม่มีการฎีกา หรือล่วงเลยก าหนดอายุความฎีกา หรือมีการฎีกาและศาลฎีกาพิพากษามาแล้ว           
จึงจะถือว่าคดีนั้นมีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้ว 
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ผู้ต้องหาและสิทธิของผู้ต้องหา 
มาตรา 2 (2)   ผู้ต้องหา  หมายความถึง บุคคลผู้ถูกหาว่าได้กระท าความผิด  แต่ยังมิได้

ถูกฟ้องต่อศาล 
บุคคลในที่นี้อาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้   เช่น  กระทรวง   ทบวง  กรม  

ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  วัดวาอาราม  ตามที่ระบุไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
บุคคลจะตกเป็นผู้ต้องหาตามกฎหมายต่อเมื่อถูกหาว่าได้กระท าความผิดอาญาโดย

ถูกบุคคลใดกล่าวหาต่อเจ้าพนักงานว่าได้กระท าความผิดอาญาขึ้น อันเนื่องจากค าร้องทุกข์ของ       
ผู้เสียหายตาม ป.วิ.อาญา ตามมาตรา  2 (7)  หรือจากค ากล่าวโทษของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหาย 
หรือถูกเจ้าพนักงานกล่าวหาว่าได้กระท าความผิดเองได้ตาม  ป.วิ.อาญา  มาตรา 2 (8) 

อย่างไรก็ตาม การที่มีบุคคลใดมาร้องทุกข์หรือกล่าวโทษว่ามีบุคคลใดเป็นผู้กระท า
ความผิดและตกเป็นผู้ต้องหานั้นก็มิใช่แต่เพียงว่ามีผู้มาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วบุคคลนั้นจะตกเป็น
ผู้ต้องหาในทันที  ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีการแกล้งกล่าวหากันโดยที่ไม่เป็นความจริง   ดังนั้น               
เจ้าพนักงานจึงมีหน้าที่จะต้องใช้วิจารณญาณด้วยความรอบคอบที่จะให้ความเป็นธรรมแก่บุคคล
ทุกฝ่าย  รวมทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วย  โดยอาจต้องพิจารณาถึงข้ออ้างจากพยานหลักฐานว่ามีเพียงใด
หรือไม่ด้วย   มิฉะนั้นบุคคลอาจถูกกระทบสิทธิได้โดยง่าย   และก็อาจกล่าวได้ว่ารัฐไม่อาจคุ้มครอง
สิทธิของบุคคลได้แต่อย่างใด 

ซึ่งหากเป็นกรณีที่น าเรื่องไปฟ้องต่อศาลเอง  ศาลก็ต้องท าการไต่สวนมูลฟ้องก่อน   
เสมอ  ว่าคดีมีมูลหรือไม่เพียงใดด้วยจึงจะประทับฟ้องไว้พิจารณาต่อไป   เพราะฉะนั้น ถึงอย่างใด           
ก็ตามในชั้นเจ้าพนักงานก็ควรค านึงถึงหลักนิติธรรม   (Due Process of Law)  ในการที่จะให้ความ
เป็นธรรมแก่คู่ความทุกฝ่ายด้วย  มิฉะนั้นแล้วผู้ต้องหานั้นเพียงแต่ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิด
ในชั้นเจ้าพนักงานเท่านั้น ก็จะตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว  ด้วยเหตุนี้เองเจ้าพนักงานจึงอาจจะต้องท าการ
สืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเสียก่อนว่ามีการกระท าความผิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่   

สิทธิที่เจ้าพนักงานผู้จับต้องแจ้งให้แก่ผู้ถูกจับทราบและจัดด าเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมาย มีดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ถูกจับได้รับทราบข้อกล่าวหา หรือหากมีหมายจับได้แสดงต่อผู้ถูกจับแล้ว (ป.วิ.
อาญา มาตรา 83 วรรคสอง) 
 2. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะไม่ให้การหรือให้การก็ได้ และถ้อยค าของผู้ถูกจับนั้น อาจใช้เป็น
พยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 83 วรรคสอง) 



57 
 

 3. ผู้ถูกจับมีสิทธิที่จะพบและปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความ (ป.วิ.
อาญา มาตรา 83 วรรคสอง) 
 4. ถ้าผู้ถูกจับประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการจับกุม                       
ที่สามารถด าเนินการได้โดยสะดวก และไม่เป็นการขัดขวางการจับหรือการควบคุมผู้ถูกจับ หรือท า
ให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด เจ้าพนักงานได้อนุญาตให้ผู้ถูกจับด าเนินการได้
ตามสมควรแก่กรณีแล้ว (ป.วิ.อาญา มาตรา 83 วรรคสอง) 
 5. ผู้ถูกจับได้รับทราบข้อกล่าวหาและรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุแห่งการจับแล้ว/หรือ
ได้แจ้งว่ามีหมายจับให้ผู้ถูกจับทราบและได้อ่านหมายจับให้ฟังแล้ว (เมื่อถึงที่ท าการของพนักงาน
สอบสวน) (ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคแรก (1)) 
 6. ผู้ถูกจับมีสิทธิได้รับมอบส าเนาบันทึกการจับกุมจากเจ้าพนักงานผู้จับ (ป.วิ. อาญา 
มาตรา 84 วรรคแรก (1)) 

และสิทธิอีกประการที่เจ้าพนักงานซึ่งมีผู้น าผู้ถูกจับมาส่งหรือเจ้าพนักงานซึ่งรับมอบ
ตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา (อาจเป็นพนักงานสอบสวน) มีหน้าที่ต้องแจ้งให้แก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ทราบ และจัดด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายให้แก่ผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา ณ ที่ท าการของ
พนักงานสอบสวน มีดังต่อไปนี้ 
 1. มีสิทธิแจ้งหรือขอให้เจ้าพนักงานแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหา
ไว้วางใจทราบถึงการถูกจับกุม และสถานที่ที่ถูกควบคุมในโอกาสแรก (ป.วิ.อาญา มาตรา 7/1 
วรรคแรก, ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 
 2. มีสิทธิพบและปรึกษาผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว (ป.วิ.อาญา มาตรา 
7/1 วรรคแรก (1), ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 
 3. มีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค าตนได้ในชั้น
สอบสวน (ป.วิ.อาญา มาตรา 7/1 วรรคแรก (2), ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 
 4. มีสิทธิได้รับการเยี่ยมหรือติดต่อกับญาติได้ตามสมควร (ป.วิ.อาญา มาตรา 7/1 
วรรคแรก (3), ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 
 5. มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลโดยเร็วเมื่อเกิดการเจ็บป่วย (ป.วิ.อาญา มาตรา 7/1 
วรรคแรก (4), ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 
 6. จัดให้ผู้ถูกจับสามารถติดต่อกับญาติหรือผู้ซึ่งผู้ถูกจับไว้วางใจ เพื่อแจ้งให้ทราบถึง
การจับกุมและสถานที่ที่ถูกควบคุมได้ในโอกาสแรกเมื่อผู้ถูกจับมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน 
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หรือถ้ากรณีผู้ถูกจับร้องขอให้เจ้าพนักงานเป็นผู้แจ้งก็ให้จัดการตามค าร้องขอนั้นโดยเร็ว และให้เจ้า
พนักงานบันทึกไว้ในการนี้ มิให้เรียกค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ถูกจับ (ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง) 

ข้อสังเกต  สิทธิตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 (ป.วิ.อาญา มาตรา 7/1) เจ้าพนักงานซึ่งมีผู้น า    
ผู้ถูกจับมาส่งหรือเจ้าพนักงานซึ่งรับมอบตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหามีหน้าที่ต้องแจ้งสิทธิให้แก่ให้ผู้ถูกจับ
หรือผู้ต้องหาทราบในโอกาสแรกเมื่อมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน และจัดด าเนินการตาม
ข้อ 6 ให้ในโอกาสแรกเมื่อมาถึงที่ท าการของพนักงานสอบสวน หรือตามค าร้องขอนั้นโดยเร็วเช่นกัน 
(ป.วิ.อาญา มาตรา 84 วรรคสอง)  

พนักงานสอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบและจัดด าเนินการตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายให้กับผู้ต้องหาก่อนเริ่มถามค าให้การดังนี้ 

สอบสวนต้องแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบก่อนเริ่มถามค าให้การดังนี้(ปวิ.อาญา มาตรา 
134/4 วรรคหนึ่ง(1)(2) 
             (1)  ผู้ต้องหามีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ถ้าผู้ต้องหาให้การ ถ้อยค าที่ผู้ต้องหาให้การ
นั้นอาจใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ 
 (2) ผู้ต้องหามีสิทธิให้ทนายความหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังการสอบปากค า ตนได้ 

และนอกจากพนักงานสอบสวนจะต้องท าการแจ้งสิทธิดังกล่าวข้างต้นให้ผู้ต้องหา
ทราบแล้ว พนักงานสอบสวนก็จะต้องด าเนินการตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 134/1 ป.วิ.อาญา มาตรา 
134/2 และ ป.วิ.อาญา มาตรา 134/3 ให้กับผู้ต้องหาก่อนเริ่มถามค าให้การ ด้วยเช่นกัน มิฉะนั้น
ถ้อยค าใด ๆ ที่ผู้ต้องหาให้ไว้ต่อพนักงานสอบสวนจะรับฟังเป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์
ความผิดของผู้ต้องหานั้นไม่ได้ 

พนักงานสอบสวนต้องจัดด าเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายให้กับผู้ต้องหาก่อน
เริ่มถามค าให้การดังต่อไปนี้ด้วย 
 1. ในคดีที่มีอัตราโทษประหารชีวิต หรือในคดีที่ผู้ต้องหามีอายุไม่เกินสิบแปดปีในวันที่
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหา ก่อนเริ่มถามค าให้การให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหาว่ามีทนายความ
หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้รัฐจัดหาทนายความให้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 134/1 วรรคหนึ่ง)  

ในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุก ก่อนเริ่มถามค าให้การ ให้พนักงานสอบสวนถามผู้ต้องหา  
ว่ามีทนายความหรือไม่ ถ้าไม่มีและผู้ต้องหาต้องการทนายความ ให้รัฐจัดหาทนายความให้ (ป.วิ.
อาญา มาตรา 134/1 วรรคสอง)  
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เมื่อได้จัดหาทนายความแก่ผู้ต้องหาแล้ว หากในกรณีจ าเป็นเร่งด่วนพนักงานสอบสวน
อาจท าการสอบสวนผู้ต้องหาไปโดยไม่ต้องรอทนายความก็ได้ด้วยเหตุดังต่อไปนี้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 
134/1 วรรคสี่) 

1.1 หากทนายความไม่อาจมาพบผู้ต้องหาได้ โดยไม่แจ้งเหตุขัดข้องให้พนักงาน
สอบสวนทราบ หรือแจ้งแต่ไม่มาพบผู้ต้องหาภายในเวลาอันสมควร 

1.2 ให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนผู้ต้องหาไปได้โดยไม่ต้องรอทนายความ 
แต่พนักงานสอบสวนต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในส านวนการสอบสวนด้วย                                                                                                                                                                                         

2.  การสอบสวนผู้ต้องหาที่เป็นเด็กอายุไม่เกินสิบแปดปี ให้น าบทบัญญัติใน ป.วิ.อาญา 
มาตรา 133 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ป.วิ.อาญา มาตรา 134/2) 

3.  ต้องให้โอกาสแก่ผู้ต้องหาใช้สิทธิให้ทนายความ หรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจเข้าฟังกา ร
สอบปากค าตนได้ (ป.วิ.อาญา มาตรา 134/3) 

นอกจากน้ี  ผู้ต้องหายังมีสิทธิต่าง ๆ อีกดังต่อไปนี้ 
 1. สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับขู่เข็ญ  ล่อลวงหรือให้สัญญา จูงใจ ตาม ป.วิ. อาญา  มาตรา 135  
 2. สิทธิที่จะไม่ถูกควบคุมหรือขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม ป .วิ.อาญา มาตรา 90 
 3. สิทธิได้รับการสอบสวน ด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม ตาม ป.วิ.อาญา 
มาตรา 134 วรรคสาม   
 4. สิทธิขอทราบสรุปพยานหลักฐานพร้อมความเห็นของพนักงานสอบสวนและ
พนักงานอัยการในการสั่งคดีในกรณีที่พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องแล้ว ตาม ป .วิ.อาญา 
มาตรา 146   
      5.  สิทธิที่จะได้ประกันตัวต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกัน
จนเกินควรแก่กรณีมิได้ และการไม่ปล่อยชั่วคราวจะต้องแจ้งเหตุนั้นให้ผู้ต้องหาทราบด้วย  ตาม  
ป.วิ. อาญา มาตรา  107 
 6.  สิทธิที่จะได้รับทราบผลการสอบสวนถึงความเป็นมาแห่งชีวิต และความประพฤติ
อันเป็นอาจิณของผู้ต้องหา ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 138 
 7.  สิทธิในการมีความสามารถในการต่อสู้คดีได้ โดยจะต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตและ
สามารถต่อสู้คดีได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 14 
               8.  สิทธิในการมีล่าม หรือล่ามภาษามือโดยมิชักช้า ในกรณีที่ผู้ต้องหา ไม่สามารถพูด
หรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ิน หรือไม่
สามารถพุดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 13 
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              9.  สิทธิในการขอสืบพยานก่อนฟ้องคดีต่อศาล ในกรณีที่ผู้ต้องหาเห็นว่าหากตนถูก
ฟ้องเป็นจ าเลยแล้วจะไม่สามารถน าพยานมาสืบได้ในภายหลัง และมีสิทธิที่จะซักค้านและตั้ง
ทนายความซักค้านก็ได้ ในกรณีที่พนักงานอัยการได้ร้องขอสืบพยานก่อนฟ้องคดี ตาม ป.วิ.อาญา 
มาตรา 237 ทว ิ   
            10.  สิทธิที่จะไม่ถูกกระท าทรมาน ทารุณกรรม หรือถูกลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ
ไร้มนุษยธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 32) 
           11.  สิทธิที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาที่
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิด และก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 39) 
           12. สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะมีค าพิพากษา             
อันถึงที่สุด แสดงว่าได้กระท าผิด และจะปฎิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 39) 
            13.  สิทธิในการคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วย
วิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 35) ฯ 
 

จ าเลยและสิทธิของจ าเลย 
            มาตรา 2 (3)  จ าเลย  หมายความถึงบุคคลซึ่งถูกฟ้องยังศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้
กระท าความผิด 

บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด นั้นจะตกเป็นจ าเลย
หรือไม่ สามารถแยกออกได้เป็น  2  กรณ ี

บุคคลซึ่งถูกฟ้องต่อศาลแล้วโดยข้อหาว่าได้กระท าความผิด นั้นจะตกเป็นจ าเลย
หรือไม่ สามารถแยกออกได้เป็น  2  กรณ ี

1. กรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเอง อาจจะยังไม่ตกเป็นจ าเลยทันที   ถ้าหากเป็นกรณี
ที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้องเองนั้นบุคคลนั้นไม่จ าเป็นต้องถูกสอบสวนโดย พนักงานสอบสวนมาก่อน   
และก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องมีฐานะเป็นจ าเลย ดังเช่นในคดีที่ราษฎรเป็น โจทก์ 
ศาลชั้นต้นท าการไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าค าฟ้องโจทก์เคลือบคลุม พิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์
เห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุมจึงให้ยกค าพิพากษาศาลชั้นต้น  ด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
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แล้วมีค าพิพากษาหรือค าสั่งใหม่ตามรูปคดีนั้น จ าเลยจะฎีกาคัด ค้านค าพิพากษาศาลอุทธรณ์
ไม่ได้  เพราะจ าเลยยังหาใช่มีฐานะเป็นจ าเลยที่จะฎีกาคัดค้านไม่ 

2. กรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง   แต่ถ้ากรณีพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้อง
ผู้ต้องหานั้น   บุคคลที่ถูกฟ้องจะมีฐานะเป็น จ าเลยทันที เพราะพนักงานอัยการจะฟ้องคดีได้
ต่อเมื่อพนักงานสอบสวนได้ท าการสอบสวนโดยชอบมาแล้ว   ซึ่งถือว่าได้ผ่านกระบวน การ 
กลั่นกรองของเจ้าพนักงานมาแล้วถึง 2 ชั้น 

นับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจ าเลยมีสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) ได้รับการพิจารณาคดีด้วยความรวดเร็ว ต่อเนื่อง และเป็นธรรม  
(2) แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้น   ตลอดจนชั้น

ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา 
(3) ปรึกษาทนายความหรือผู้ซึ่งจะเป็นทนายความเป็นการเฉพาะตัว 
(4) ตรวจดูสิ่งที่ยื่นเป็นพยานหลักฐาน และคัดส าเนาหรือถ่ายรูปสิ่งนั้น ๆ   (จ าเลยมี

สิทธิขอดูและขอตรวจเพื่อประโยชน์ในการประกอบการคัดค้านรวมตลอดถึงคัดส าเนาถ่ายรูปนั้นไว้
เป็นหลักฐานในการท่ีจะต่อสู้คดี) 

(5) ตรวจดูส านวนการไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาของศาลและคัดส าเนาหรือขอรับ
ส าเนาที่รับรองว่าถูกต้องโดยเสียค่าธรรมเนียมเว้นแต่ศาลจะมีค าสั่งให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น   

(6) ตรวจหรือคัดส าเนาค าให้การของตนในชั้นสอบสวนหรือเอกสารประกอบค าให้การ
ของตนถ้าจ าเลยมีทนายความ ทนายความนั้นย่อมมีสิทธิเช่นเดียวกับจ าเลยดังกล่าวมาแล้วด้วย 

เมื่อพนักงานอัยการได้ย่ืนฟ้องคดีต่อศาลแล้วให้ผู้เสียหายมีสิทธิตามวรรคหนึ่ง (6) 
เช่นเดียวกับจ าเลยด้วย 

นอกจากน้ี  จ าเลยยังมีสิทธิต่าง ๆ อีกดังต่อไปนี้ 
1. สิทธิที่จะได้ประกันตัวต้องได้รับการพิจารณาอย่างรวดเร็วและจะเรียกหลักประกัน

จนเกินควรแก่กรณีมิได้ และการไม่ปล่อยชั่วคราวจะต้องแจ้งเหตุนั้นให้จ าเลยทราบด้วย  ตาม      
ป.วิ.อาญา มาตรา  107 

2. สิทธิในการมีความสามารถในการต่อสู้คดีได้ โดยจะต้องไม่เป็นผู้วิกลจริตและ
สามารถต่อสู้คดีได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 14 

3. สิทธิในการมีล่าม หรือล่ามภาษามือโดยมิชักช้า ในกรณีที่จ าเลย ไม่สามารถพูด
หรือเข้าใจภาษาไทย หรือสามารถพูดหรือเข้าใจเฉพาะภาษาไทยท้องถิ่นหรือภาษาถ่ิน หรือ          
ไม่สามารถพูดหรือได้ยินหรือสื่อความหมายได้ ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 13 
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4. สิทธิที่จะไม่ถูกกระท าทรมาน ทารุณกรรม หรือถูกลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือ   
ไร้มนุษยธรรม (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 32) 

5. สิทธิที่ไม่ต้องรับโทษทางอาญา เว้นแต่ได้กระท าการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่ในเวลาที่
กระท านั้นบัญญัติเป็นความผิด และก าหนดโทษไว้  และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระท าความผิดมิได้(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 มาตรา 39) 

6. สิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าไม่มีความผิดจนกว่าจะมีค าพิพากษาอันถึง
ที่สุด แสดงว่าได้กระท าผิด และจะปฎิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 39)  

7. สิทธิในการคุ้มครองการกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วย
วิธีใดไปยังสาธารณชน อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว จะกระท ามิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 35)  

8. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการที่นั่งพิจารณา
ครบองค์คณะ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 40 (2)) 

9. สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนความเสียหายจากการด าเนินกระบวนพิจารณา
ผิดพลาด (พระราชบัญญัติค่าตอบแทน ผู้เสียหาย และค่าตอบแทน และค่าใช้จ่าย แก่จ าเลยในดคี
อาญา พ.ศ. 2544 (ในกรณีจ าเลยถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดี และมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดในคดี
นั้นว่า ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติว่าจ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็น
ความผิด) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา40(5))           

10. สิทธิที่จะรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่(พระราชบัญญัติการรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้น
พิจารณาใหม่ พ.ศ.2526)(อันเนื่องมากจากความผิดพลาดบกพร่องของพยานหลักฐาน) 
 

สรุปโครงสร้างการด าเนินคดีอาญา 
โครงสร้างการด าเนินคดีอาญาสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชั้น ดังนี้ 
1.  ชั้นสอบสวน ประกอบด้วย 

1) การร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ 
2) การรวบรวมพยานหลักฐาน พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้

เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์ความผิด หรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์และ
เพื่อจะเอาตัวผู้กระท าผิดมาฟ้องต่อศาลเพื่อให้ได้รับโทษตามกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย
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วิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งใช้เครื่องมือพนักงานสอบสวนโดยไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น 
หมายเรียก หมายจับ หมายค้น การจับ การค้น การควบคุม การฝากขัง การปล่อยชั่วคราว เป็นต้น 

2.1 ไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้กระท าความผิด 
2.2 รู้ตัวผู้กระท าความผิด แต่เรียกหรือจับตัวยังไม่ได้ 
2.3 รู้ตัวผู้กระท าความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมหรือขังอยู่ หรือปล่อยชั่วคราว

หรือเชื่อว่าคงได้ตัวมาเมื่อออกหมายเรียก 
3) ความเห็นทางคดีและส่งส านวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ 

2.  ชั้นพนักงานอัยการ 
4) พิจารณาส านวนการสอบสวนและเมื่อเห็นว่า มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่

ชัดเจนให้สั่งให้พนักงานสอบสวน สอบสวนต่อไป สอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานคนใดมาให้
ซักถาม 

5) ความเห็นในการสั่งคดีแล้วฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลหรือสั่งไม่ฟ้อง หรืองดการ
สอบสวนส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

3.  ชั้นศาล  
พิจารณาและพิพากษา ในคดีนั้น ๆ  
 

2.6  การศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
จากการทบทวนงานวิจัยเบ้ืองต้นพบว่า ไม่ปรากฏว่ามีการศึกษาถึงสาเหตุของการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไร     
จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมามักเป็นการศึกษาทัศนคติ ความคิดเห็น และหลักการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

พ.ต.ท.โชติ  ช่วยชู ,2541 ศึกษาการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อผุ้ต้อง
หา :กรณีศึกษาในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึง ทัศนคติและพฤติกรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา และปัจจัยที่เป็นเหตุ
ท าให้ผู้ต้องหาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการศึกษาด้วยแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ จากกลุ่มตัวอย่างผู้ต้องหา และเจ้าหน้าที่ต ารวจ พบว่า ในส่วนของเจ้าหน้าที่ต ารวจนั้น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้แก่ การศึกษา และ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติต่อผู้ต้องหาได้แก่ กิจกรรม
ทางสังคม ขณะที่ในส่วนของผู้ต้องหา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติในเรื่องสิทธิมนุษยชน และ
การได้รับการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ต ารวจได้แก่ ศาสนา เชื้อชาติ ระดับการศึกษา  
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พ.ต.ต.นรินทร์ วรรณมณี, 2541 ศึกษาเรื่อง ทัศนคติข้าราชการต ารวจในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่ต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาในคดีอาญาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ข้าราชการต ารวจในอ าเภอเมือง 4 สถานี คือ สถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
สถานีต ารวจภูธรต าบลช้างเผือก  สถานีต ารวจภูธรต าบลแม่ปิง และสถานีต ารวจภูธรต าบลภูพิงค์
ราชนิเวศวร์  เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 300 ชุด พบว่าข้าราชการต ารวจมีความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องหาในคดีอาญา  ในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ชั้นยศ ระดับ
การศึกษา  สถาบันการศึกษาไม่มีผลต่อพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการต ารวจต่อ
ผู้ต้องหาในคดีอาญา  แต่ชั้นยศ ระดับการศึกษาและสถาบันการศึกษามีผลต่อทัศนคติของ
ข้าราชการต ารวจ 

พ.ต.อ. พิสัณห์ อาวีกร วรเทพนิตินันท์  ,2542  ศึกษาสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจค้น จับ  และคุมขังของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
พบว่า การให้ความคุ้มครองศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยตาม
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในการตรวจค้น จับ  และคุมขังของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ การตรวจค้น มาตรา 238 
และ การจับและคุมขัง มาตรา  237 ที่หลักการดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ออกหมายจับนั้น  ไปเป็นให้ศาลเป็นผู้ออกหมายจับซึ่งเป็น
ผลดีต่อความยอมรับของบุคคลที่เกี่ยวข้องเพราะมีศาล  ซึ่งมีความเป็นกลางและอยู่ต่างองค์กรกับ
เจ้าพนักงานผู้จับกุมท าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบความชอบธรรมก่อน 

สุธรรมา วรกานนท์, 2542 ศึกษาสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะไม่ถูกกระท า
โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะประจาน  การศึกษาอาศัยข้อมูลจากหนังสือ
ต ารากฎหมาย ค าพิพากษาของศาล บทความ และตัวบทกฎหมาย  รวมทั้งระเบียบปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ่ืน ๆ ผลของการศึกษาพบว่า  กฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้ถูก
กล่าวหาในคดีอาญาที่จะไม่ถูกกระท าโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะ
ประจานไว้แล้ว ซึ่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.2540 มาตรา 33 แต่ในทางปฏิบัติ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมมิได้ด าเนินการตามระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัด  เช่น 
การปิดป้ายชื่อผู้ต้องหาในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน  หรือบางกรณีไม่มีก าหนดไว้เลย  เช่น                
การก าหนดให้คนฝากต้องแต่งกายแตกต่างไปจากผู้ต้องขัง  ท าให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐในกระบวนการยุติธรรมมักละเมิดต่อสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะไม่ถูกกระท าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการะบวนการยุติธรรมในลักษณะประจาน 
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ร.ต.อ.สมใจ เมฆหมอก , 2546 ศึกษาทัศนคติของข้าราชการต ารวจ ต่อเรื่องสิทธิของ
ผู้ต้องหา ตามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  ข้าราชการต ารวจ
นครบาลที่สังกัดกองบังคับการต ารวจนครบาล 2 จ านวน 315 คน พบว่า ข้าราชการต ารวจนครบาล  
มีทัศนคติต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาตามรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ.  2540 ในระดับ
ปานกลาง และผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ตัวแปรต่าง ๆ คือ ระยะเวลาท างานไม่มีความสัมพันธ์
กับทัศนคติต่อสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิทธิของผู้ต้องหา  แต่ไม่พบว่าอายุ วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง
ของข้าราชการต ารวจ มีผลต่อทัศนคติเรื่องสิทธิ 

เชาวลิต สมพงษ์เจริญ, 2548  ศึกษาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังในระบบ
ราชทัณฑ์ไทย โดยวิธีการ ทบทวน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบเอกสาร ระหว่างระบบราชทัณฑ์
ประเทศอังกฤษ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ 
กับระบบราชทัณฑ์ไทย พบว่า ระบบราชทัณฑ์ไทยยังมีปัญหาในการเคารพสิทธิของผู้ต้องขัง 
เนื่องจากสาเหตุข้อเท็จจริงด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย  

 
 

3.1  วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

3.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1.1.1 การศึกษาเอกสาร  

 1) เก็บรวบรวม สังเคราะห์ และวิเคราะห์สถิติ การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ จากรายงาน เรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ.2545-2550  

 2) ศึกษาข้อมูล ความรู้  สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ เก่ียวกับ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหนังสือต ารา  วารสาร รายงานการวิจัย  
เอกสารการประชุมสัมมนา ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

 3.1.1.2   แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งพัฒนาแนวการสัมภาษณ์จากการสังเคราะห์
สถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตาม ข้อ 3.1.1.1 เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกชน จ านวน 10 คน 

 3.1.1.3   การศึกษา “กรณีศึกษา  (case studies)” เพื่อทราบกระบวนการ 
สภาพปัญหา สาเหตุ และปัจจัยของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของกรณีตัวอย่างของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยสัมภาษณ์ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องร้องเรียน    
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีการร้องเรียนคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีการจัดท าเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จระหว่าง
ปีงบประมาณ 2545 – 2552 จ านวน 10 เรื่องโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย ( Simple random 
sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

 3.1.1.4 จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษาวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ต่อผู้เกี่ยวข้องแล้วน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาไปปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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3.1.2  แนวทางการศึกษาวิจัย 
 การละเมิดสิทธิมนุษยชน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจในกระบวนการยุติธรรม 
ต้องการทราบถึงสภาพปัญหา สาเหตุ และเงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพื่อเป็นการพัฒนาการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน และเกิดการ              
มีส่วนร่วม และ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานต ารวจต ารวจเห็น                 
ถึงความส าคัญ และเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง โดยการด าเนินการดังนี้  

 3.1.2.1  การศึกษาสภาพปัญหา รูปแบบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ   

 3.1.2.2   การสังเคราะห์ และวิเคราะห์เงื่อนไขปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.1.2.3   การน าเสนอผลการศึกษา รายละเอียด ดังนี้ 

 1)  คณะผู้วิจัย และการร่วมกันก าหนดแนวทางในการศึกษา                
องค์ความรู้ แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ และการเก็บ
รวบรวมสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยการศึกษาดังต่อไปนี้ 

  (1) เก็บรวบรวมข้อมูลสถิติ และขอข้อมูลเรื่องร้องเรียนการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มาท าการสังเคราะห์และวิเคราะห์หาสภาพปัญหา และรูปแบบของการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ศึกษาวิจัยเอกสาร กฏหมายระเบียบ ตลอดจน ศึกษาในรูปแบบ”กรณีศึกษา” และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
   (2) การสัมภาษณ์ระดับลึก คณะผู้วิจัยจะได้สรุปประเด็นจาก
การศึกษาข้างต้น และน าเสนอให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ (ที่ปรึกษา) เพื่อขอความคิดเห็น และขอข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุง แนวทางการสัมภาษณ์ โดยจะได้ท าหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์จาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ถึงกลุ่มเป้าหมาย  หัวหน้าโครงการมอบหมายหน้าท่ีให้นักวิจัย
ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่  เพื่อนัดหมายวัน  เวลา  และสถานที่การสัมภาษณ์ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย 
   ก.   ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกระบวนการยุติธรรม ผู้พิพากษ าศาล
ฎีกา อัยการ นายกสภาทนายความ  จ านวน  3 คน 
   ข. ผู้ทรงคุณวุฒิ ในองค์กรอิสระ (กสม .)มูลนิธิเพื่อนหญิง  
จ านวน 1 คน 
   ค. ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน) จ านวน  1 คน  
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   ง. ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติระดับภาค ผู้บัญชาการ
ต ารวจภูธรภาค 7 จ านวน 1 คน 
   จ.  ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติระดับจังหวัด                
ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม จ านวน 1 คน 
   ฉ. ผู้บริหารงานส านักงานต ารวจแห่งชาติระดับสถานีต ารวจ 
ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธร สามพราน จ านวน 1 คน 
   ช. ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่มี
ความเชี่ยวชาญ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 คน 
   ซ. เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน ผู้อ านวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 1 คน 

  ( 3) จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอร่างรายงานผลการ
ศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อผู้เกี่ยวข้องแล้วน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา                
ไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย 

   ก.  ผู้บังคับการกองคดี ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   ข.  ผู้บังคับการจเรต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   ค.  ผู้บังคับการกองวินัย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
   ง.  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
   จ.  ผู้ก ากับการต ารวจภูธรเมืองนครปฐม 
   ฉ.  ผู้บังคับการป้องกันและปราบปราบการทุจริต ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาต ิ
   ช.  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ 
   ซ.  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
   ฌ. อัยการสูงสุด  
   ญ. คณาจารย์โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
   ฎ. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ฏ. อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

   ฐ.  นักเรียนนายร้อยต ารวจชั้นปีที่ 3 
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   (4) จัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อน าเสนอร่างรายงานผลการศึกษา 
วิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อ ผู้เกี่ยวข้องแล้วน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนา ไปปรับปรุง
เพิ่มเติมเพื่อให้เป็นรายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์  โดยมี พล .ต.อ.วันชัย  ศรีนวลนัด กรรมการ
สิทธิมนุษยชนเป็นประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมให้ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย ศ.นวลจันทร ์ทัศนชัยกุล, 
รศ.ดร.ประธาน วัฒนวานิชย์  , รศ.ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ , รศ.ก าชัย   จงจักรพันธ์  รวมทั้งเจ้าหน้าที่
ในกระบวนการยุติธรรม เจ้าพนักงานอัยการ และเจ้าหน้าที่ต ารวจ สื่อมวลชน เป็นต้น 
 2)  คณะผู้วิจัย วิเคราะห์ และสังเคราะห์ สาเหตุ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 3)  การน าเสนอผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 1) และขั้นตอนที่              
2) มาสรุปเป็นข้อค้นพบจากการศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา  
 

3.2  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง และหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อก าหนดประเด็นและแบบแผนส าคัญ
ของประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  โดยมีการตรวจสอบ
ข้อมูล และผลการศึกษา จะน าไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลให้ครอบคลุมในประเด็นของการศึกษา 
 

 

3.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวความคิดการวิจัย เรื่อง สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหาการวิจัย 

ทบทวน
วรรณกรรม 

กรอบทฤษฎี 

ค าถามการวิจัย 

รูปแบบ ลักษณะวิธีการ และสาเหตุ การละเมิดสิทธิฯ 

ออกแบบการวิจัย 
(วิจัยเชิงคุณภาพ) 

( 

เตรียมเครื่องมือ 
(แบบสัมภาษณ์เจาะลึกและ 

ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)) 

รวบรวมข้อมูล 
(รายงานการตรวจสอบและ                            

 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์) 

วิเคราะห์และอภิปรายผลสาเหตุ
การละเมิดสิทธิฯ 

รูปแบบ และพฤติการณ์แห่งการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีต่อ
ผู้ร้องเรียนของคณะกรรมการ สิทธิ
มนุษยชน(ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน) 
ว่าเป็นใคร เรื่องอะไร เหตุเกิด เมื่อใด                
ที่ไหน และเป็นอย่างไรบ้าง 

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจ            
มีอะไรบ้าง 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 

การศึกษา วิจัย เรื่อง “สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจใน
กระบวนการยุติธรรม” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ แลว้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไปสู่การ
หาแนวทางในการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่
ต ารวจต่อไป  

ส าหรับวิธีการศึกษา วิจัยในครั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยใช้
เทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และ วิเคราะห์ข้อมูลจากเรื่องรายงาน                      
การตรวจสอบที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2545 – 2552 
นอกจากน้ียัง ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหารของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของรัฐ 
เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และผู้เกี่ยวข้อง อีกจ านวน 10 เรื่องรายงาน ดังนั้น ในบทนี้คณะผู้วิจัยจึงขอสรุปข้อมูลที่ จากการได้
วิเคราะห์ตามล าดับ ดังนี้ 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางสถิติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 109 คดี 
4.2 วิเคราะห์ข้อมูล จากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
4.3  วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย  
4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกละเมิดและผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องรายงาน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 10 เรื่องรายงาน 
 

4.1 วิเคราะห์ข้อมูลจากตารางสถิติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 109 คด ี
จากการวิเคราะห์ ข้อมูลตามรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน          

ที่มีการร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปี    
พ.ศ. 2545 – 2552 จ านวน 109 คดี นั้น คณะผู้วิจัยไดส้รุปแยกตารางการวิเคราะห์ตามล าดับรายงาน
การตรวจสอบโดยมีช่องตารางประกอบด้วย ล าดับ รายงานการตรวจสอบที่ ชื่อผู้ร้อง ชื่อผู้ถูกละเมิด  
ยศหรือ ชั้นยศของผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ถูกกล่าวหา ชื่อผู้ละเมิดหรือผู้ถูกกล่าวหา จังหวัดที่เกิดเหตุ 
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วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ พฤติการณ์โดยย่อ ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
และความเห็นคณะผู้วิจัย ในเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ประเภทที่ละเมิดและสาเหตุของการ
ละเมิด (รายละเอียดปรากฎตามภาคผนวก ก) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จากข้อมูลสถิติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 
2552 จ านวน 109 เรื่องรายงาน  พบว่ามีข้าราชการต ารวจระดับต่าง ๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
แยกเป็นข้าราชการระดับชั้นสัญญาบัตร ชั้นประทวน ชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน และ                  
ไม่ปรากฎระดับชั้นข้าราชการต ารวจ จ านวนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและประมาณร้อยละ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังปรากฏตามตารางที่ 2 

 
 

ตารางท่ี 2  ระดับชั้นข้าราชการต ารวจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

ล าดับ ระดับชั้นข้าราชการต ารวจ จ านวนเรื่องรายงาน ร้อยละ 
1 ชั้นสัญญาบัตร 79 72.48 
2 ชั้นประทวน 8 7.34 
3 ชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน 4 3.67 
4 ไม่ปรากฎระดับชั้นข้าราชการต ารวจ 18 16.51 

รวม 109 100 
 

จากตารางที่ 2 พบว่ามีเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นจ านวนมากที่สุด มีจ านวน 79 เรื่องรายงาน คิดเป็นร้อยละ 72.48  รองลงมา ได้แก่ ไม่ปรากฎ
ระดับชั้นข้าราชการต ารวจ มีจ านวน 18 เรื่องรายงาน คิดเป็นร้อยละ 16.51 และชั้นประทวน                 
มีจ านวน 8 เรื่องรายงาน คิดเป็นร้อยละ 7.34 ส่วนล าดับที่มีการละเมิดน้อยที่สุด พบว่า                   
เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวนร่วมกัน มีจ านวน 4 เรื่องรายงาน คิดเป็น
ร้อยละ 3.67  

จากการศึกษาสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจ จากข้อมูลสถิติที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2552 
จ านวน 109 เรื่องรายงาน พบว่าสถานที่เกิดเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีจ านวนทั้งสิ้น              
41 จังหวัด  มีจ านวนเรื่องรายงานและจ านวนร้อยละ จากจ านวนมากไปสู่น้อย ดังปรากฏ                 
ตามตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  จังหวัดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ล าดับ จังหวัดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ านวน 

เร่ืองรายงาน 

1 กรุงเทพฯ 19 
2 เพชรบูรณ์, สงขลา, สุราษฎร์ธานี (จังหวัดละ) 6 
3 ตาก 5 
4 ขอนแก่น, เชียงใหม่ (จังหวัดละ) 4 
5 เชียงราย, เพชรบุรี, แม่ฮ่องสอน, ยโสธร, 

สระบุรี  (จังหวัดละ) 
3 

6 ตราด, นครราชสีมา, นครศรีธรรมราช, 
บุรีรัมย์, ปัตตานี, พระนครศรีอยุธยา, ระนอง, 
ราชบุรี, ล าปาง, สกลนคร, สมุทรปราการ, 
สมุทรสาคร, สุพรรณบุรี (จังหวัดละ)  

2 

7 กาฬสินธุ์, ก าแพงเพชร, ฉะเชิงเทรา, ชลบุร,ี 
ตรัง, นครนายก, นครสวรรค์, นนทบุรี, พัทลุง, 
พิษณุโลก, ร้อยเอ็ด, ลพบุร,ี ล าพูน, เลย, 
หนองคาย, อุดรธานี   (จังหวัดละ)  

1 

8 เหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง 4 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี,            
สุราษฎร์, กรุงเทพฯ, นครศรีธรรมราช  

1 

9 เหตุเกิดขึ้นต่อเนื่อง 2 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี, 
ลพบุร ี

1 

รวม 109 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า จังหวัดที่มีการละเมิดมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 19 
เรื่องรายงาน รองลงมาได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 6 
เรื่องรายงาน  รองลงมาได้แก่จังหวัดตาก จ านวน 5 เรื่องรายงาน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 4 เรื่องรายงาน จังหวัดเชียงราย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัด
สระบุรี จังหวัดละ 3 เรื่องรายงาน จังหวัดตราด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัด
ล าปาง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดละ              
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2 เรื่องรายงาน และจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวนจังหวัดละ 1 เรื่องรายงาน ส่วนบางเรื่องเกิดขึ้นมากกว่า               
1 จังหวัด  มีจ านวน 2 เรื่องรายงาน  

คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ จ าแนกประเภท เรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม ตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่การ รับแจ้งความร้องทุกข์ หรือกล่าวโทษ
ต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ การใช้เครื่องมือของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้แก่ การออกหมายเรียก การออกหมายจับ 
การจับ การออกหมายค้น การค้น การควบคุม การปล่อยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน และ
ข้อหาหรือฐานความผิดต่าง ๆ จนกระทั่งถึงการส่งส านวน การสอบสวน ไปยังพนักงานอัยการ 
รวมทั้งการสอบสวนเพิ่มเติม หรือส่งพยานมาให้ซักถามเพื่อสั่งคดีต่อไป  ดังปรากฎตามแนวคิด
ทฤษฎีในบทที่ 2 เรื่องโครงสร้างการด าเนินคดีอาญา จ านวน 19 ประเภท (รายละเอียดปรากฏตาม
ตารางที่ 4) ประกอบด้วย ล าดับ ประเภทที่ละเมิด จ านวนและวิธีการละเมิด จ านวนเรื่องรายงาน
การตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนและ                
รวมจ านวนเรื่องรายงาน 

 

ตารางท่ี 4   จ าแนกประเภท วิธีการและและรายการตรวจสอบที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ 

 

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

1 ค าร้องทุกข ์ 1 ไม่ลง ปจว.รับค าร้องทุกข์ตาม
ระเบียบและไม่สอบสวนคดีท า
ร้ายร่างกายจนกระท่ังคดีขาด
อายุความ 

237/2551   1 

2 หมายเรียก 2 1.  ไม่มาตามหมายเรียกโดยมี
เหตุอันสมควรแต่ พงส.พูด
ว่าจะออกหมายจับ 

19/2546   1 

2.  ส่งหมายเรียกผู้ต้องหาทาง
ไปรษณีย์ 

18/2547 
  

1 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  
 

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

3 หมายจับ 1 ไม่สืบสวนและสอบสวนเชื่อมโยง 
พยานหลักฐานอื่น โดยดูเฉพาะ
ภาพจากกล้องวงจรปิด แล้วยื่น
ค าร้องต่อศาลออกหมายจับ น า
ภาพเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน 

369/2551   1 

4 การจับ 7 1.  เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดี
เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร 

18/2547  1 

2.  จับโดยมีหมายจับแต่ใช้
ก าลังบังคับไปและไม่แจ้ง
สิทธิผู้ต้องหาชั้นจับกุม  

6/2548    1 

3. จับโดยมีหมายจับแต่จับผิดตัว 7/2548, 494/2551 2 
4. จับโดยไม่มีหมายจับ ท าร้าย

ร่างกายให้รับสารภาพ ยึด
ทรัพย์ สินไป และแจ้งข้อหา 

3/2549, 
459/2550, 
332/2552, 

116/2550,186/2550, 
197/2552, 205/2552, 
546/2552 

8 

5.  บันทึกการจับกุมไม่ละเอียด
เพียงพอท่ีจะให้ผู้ถูกจับ
เข้าใจข้อกล่าวหาในการ
ต่อสู้คดีได ้

5/2547   1 

6.  ไม่แจ้งสิทธิและไม่ให้ผู้ต้อง 
หาใช้สิทธิแจ้งญาต ิ

18/2546, 24/2549 2 

7.  แจ้งสิทธิแต่ไม่ให้โอกาส
ผู้ต้องหาติดต่อญาติหรือ
บุคคลไว้วางใจทราบ 

24/2547, 6/2548 2 

5 การควบคุม 5 1.  ควบคุมผู้ต้องหาไว้ก่อนท่ีจะ
ออกหมายจับ 

23/2547, 459/2550 2 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

5 การควบคุม 5 2.  ควบคุมผู้ต้องหาต่างด้าวซึ่ง
กักขังแทนค่าปรับเสร็จแล้ว
ไม่ปล่อยตัวหรือด าเนินการ
ส่งกลับประเทศโดยเร็ว 

492/2551, 332/2552 2 

3.  น าตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ไปควบคุมโดยมิใช่เพื่อการ
สอบสวน 

18/2546, 24/2549 ,130/2549 3 

4. ไม่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังในห้อง 
ควบคุมท าให้ผู้ต้องหาท าร้าย
ร่างกายกันถึงแก่ความตาย 

4/2546   1 

5.  ใส่เครื่องพันธนาการเกินกว่า
เกินความจ าเป็นในสถานี
ต ารวจในคดีที่ผู้ต้องหามอบตัว 

24/2545   1 

6 หมายค้น 1 ไม่สืบสวนให้มีหลักฐานชัดเจน
ก่อนที่จะไปขอหมายค้นต่อศาล 

38/2546,  3/2548 2 

7 การค้น 12 1.  ค้นในท่ีสาธารณะอันเป็น
การประจานผู้ถูกค้น 

13/2547   1 

2.  ค้นโดยมีหมายค้นแล้วยิงปืน
เข้าไปในที่รโหฐานเกินกว่าเหต ุ

3/2548   1 

3.  ค้นบ้านหลายครั้ง โดยมี         
หมายค้นไม่พบส่ิงผิดกฎหมาย  
ไม่สืบสวนให้ชัดเจน 

98/2549, 120/2549 2 

4.  ค้นที่รโหฐานโดยมีหมายค้น 
ไม่ค้นรถยนต์ต่อหน้าผู้ครอบ 
ครอง หรือบุคคลอื่นอย่าง
น้อย 2 คน 

205/2550, 209/2550 2 

5.  ค้นโดยไม่มีหมายค้น อ้างกฎ
อัยการศึก ไม่ท าบันทึกการ
ตรวจค้นและบัญชียึดทรัพย ์

19/2548   1 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

7 การค้น 12 6.  ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมาย
ค้น พบโพยสลากกินรวบ 

114/2550   1 

7.  ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมาย
ค้น ไม่แสดงนามและต าแหน่ง 
พบบัญชีค่าอาหารกล่าวหาว่า
เป็นโพยหวยสลากกินรวบ 

115/2550   1 

8.  จนท.ตร. อีกชุดหนึ่งซึ่งไม่มี
หมายค้นเข้าท าการตรวจค้น
แทนอีกชุดหนึ่งซึ่งมีหมายค้น 

453/2550   1 

9.  ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มี
หมายค้นแล้วจับกุมยึดรถ 
จยย.ผู้ถูกละเมิด 

459/2550   1 

10.ค้นหลายครั้งโดยไม่มีหมาย
ค้น ไม่พบยาเสพติดอ้างว่า
ใช้กฎอัยการศึก 

405/2552   1 

11.ค้นในท่ีสาธารณะโดยไม่
แต่งเครื่องแบบและไม่ได้
แสดงนามและต าแหน่ง 
ก่อนการตรวจค้น 

111/2549   1 

12.ค้นในท่ีสาธารณะใช้อาวุธปืน 
จี้ที่เอว แล้วท าการตรวจค้น 
เป็นการกระท าเกินกว่าเหต ุ

427/2550   1 

8 การปล่อย
ชั่วคราว 

2 1.  เรียกหลักประกันเกินกว่าที่
กฎหมายก าหนด 

18/2547   1 

2.  ปล่อยชั่วคราวล่าช้า 2/2548   1 
9 การสืบสวน 5 1.  ไม่มีการรวบรวมพยาน 

หลักฐานก่อนและหลังเกิด
เหตุอย่างเป็นขั้นตอน 

41/2546, 
12/2547, 
41/2549, 
449/2550, 

42/2546, 43/2546, 44/2546, 
16/2547, 21/2547, 25/2547, 
394/2550,395/2550,397/2550,  
451/2550, 452/2550,282/2551 

16 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

9 การสืบสวน 5 2.  ไม่มีการสืบสวนหลังเกิดเหตุ
อย่างต่อเนื่อง 

14/2549  93/2549 2 

3.  สร้างพยานหลักฐานอันเป็น
เท็จเพื่อการแจ้งข้อกล่าวหา 

6/2547, 21/2547 2 

4.  ตั้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางและ
บังคับให้ลงชื่อรับสารภาพ
ในบันทึกการจับกุม 

111/2549   1 

5.  ยึดทรัพย์สินโดยไม่มีอ านาจ
ตาม พ.ร.บ. มาตรการฯ 

38/2546, 
282/2551, 
451/2550, 

 25/2547, 453/2550,275/2551, 
517/2551,393/2550,450/2550, 
452/2550 

10 

10 การสอบสวน 13 1.  ไม่มีการรวบรวมพยาน 
หลักฐานหลังเกิดเหตุอย่าง
เป็นขั้นตอน และไม่รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง เป็นธรรม 

41/2546, 
12/2547, 
14/2549, 
99/2550, 
197/2550,  
201/2550, 
211/2550, 
394/2550, 
451/2550, 

42/2546, 43/2546, 44/2546, 
16/2547, 21/2547, 25/2547, 
41/2549, 80/2549, 98/2550, 
193/2550,194/2550,196/2550, 
198/2550,199/2550,200/2550, 
206/2550,207/2550,208/2550, 
212/2550,391/2550,392/2550,  
395/2550,397/2550,449/2550, 
452/2550,282/2551,517/2551 

36 

2.  แต่งตั้งพนักงานสอบสวน
ชั้นผู้ใหญ ่ไปควบคุมคดีที่
ตนมีส่วนได้เสีย 

18/2548   1 

3.  ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
กระท าผิดแล้วแจ้งข้อหาให้ทราบ 

19/2546   1 

4.  ไม่รีบรวบรวมพยานหลัก 
ฐานฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อพิสูจน์
ความบริสุทธิ ์

40/2549   1  

5.  ไม่สอบสวนรวบรวบพยาน 
หลักฐานคดีฆ่าผู้อื่นเพื่อพิสูจน์
ความผิดด้วยความโปร่งใส 

25/2547, 456/2550 2 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

10 การสอบสวน 13 6.  การตรวจพิสูจน์น้ ามันล่าช้า
ท าให้การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น 

530/2550    1 

7.  ไม่รีบน าปัสสาวะสีม่วงของ
กลางส่งให้กับ พงส.ใน
โอกาสแรกทันที 

200/2551   1 

8.  ให้ผู้ชี้ตัวเห็นผู้ถูกชี้ตัวก่อน
การชี้ตัว 

23/2547   1 

9.  พูดจูงใจว่าจะฟ้องใน
วันรุ่งขึ้นหากผู้ต้องหาให้
การรับสารภาพ 

5/2547   1 

10.ไม่รีบสอบสวนด้วยความ
รวดเร็ว และย้ายไปอยู่ที่อื่น 
ผู้ถูกละเมิดไปร้องเรียน จึง
แต่งตั้ง พงส. ใหม่ท าการ
สอบสวนเสร็จสิ้น 

122/2549   1 

11.ไม่รีบสอบสวนคดีท าร้าย
ร่างกายด้วยความรวดเร็ว
เป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ 

237/2551   1  

12.ไม่รีบสอบสวนรวบรวม
พยานหลักฐานคดีท าร้าย
ร่างกายจนกระท่ังผู้ต้องหา
หลบหน ี

438/2551     1 

13.พิมพ์มือผู้ต้องหาที่มีค าร้อง
ขอปล่อยชั่วคราวภายใน
ห้องควบคุม 

19/2546   1 

11 การชันสูตร
พลิกศพ  

1 ไม่น าแพทย์มาท าการชันสูตร
พลิกศพในที่เกิดเหตุและไม่
เร่งรัดท าการสืบสวนสอบสวน
หาตัวคนร้าย 

397/2550   1 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

12 ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

2 1.ล่อซื้อยาบ้า ผู้ต้องหาหลบหนี 
เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยิงปืนไปท่ีรถ
ของผู้ต้องหาแต่ถูกบุตรของ
ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 

28/2547, 99/2549 2 

2.ยิงนักท่องเที่ยวชาวต่าง ประเทศ
ถึงแก่ความตายเนื่องจากเหตุ
ทะเลาะวิวาท 

77/2551    1 

13 ท าร้ายร่างกาย 5 1.การท าร้ายร่างกายโดยปรากฎ
ร่องรอยบาดแผลเป็นหลักฐาน 

18/2546, 
459/2550, 
332/2552 

6/2548, 3/2549,186/2550, 
280/2551,197/2552,205/2552,  

9 

2.ท าร้ายร่างกายโดยใช้เส้ือคลุมหัว 
และมือตบหูทั้งสองข้าง กระทืบ
ซ้ าที่หน้าอกและท้อง  บังคับให้รับ
สารภาพ 

35/2546,  17/2548, 545/2552, 546/2552 4 

3.ท าร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ 19/2550,  389/2550, 289/2552 3 
4.หน่วงเหน่ียวกักขังบังคับให้รับ
สารภาพ 

3/2549, 197/2552, 205/2552 3 

5.ขว้างไฟฉายถูกเอวผู้ถูกละเมิด
ขณะขับขี่รถ จยย.ไม่สวมหมวก
กันน๊อคหลบหนีเป็นเหตุให้รถเสีย
หลักล้มลงผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความ
ตาย 

116/2551   1 

14 กระท าเกิน
สมควรแก่เหต ุ

1 ไม่ยอมเปิดประตูรถยนต์ให้ตรวจ
ค้นจึงยิงปืนใส่รถผู้ถูกละเมิดเป็น
เหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส 

26/2549   1 

15 เป็นเจ้าพนัก 
งานเรียกรับ
ทรัพย์สินโดย
มิชอบ 

1 เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินคดี
อาวุธปืน 

23/2549, 545/2552 2 
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ตารางที่ 4   จ าแนกประเภท เรื่อง วิธีการ การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ(ต่อ)  

ล าดับ ประเภท 
วิธีการละเมิด เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

16 ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

1 ไม่แจ้งข้อหาท าร้ายร่างกายอีกฝ่าย
หน่ึง 

21/2548    1 

17 เสรีภาพใน
ร่างกาย 

1 น าแผงเหล็กปิดกั้นทางเข้าออกท า
ให้ผู้ถูกละเมิดไม่สามารถเข้าร่วม
ชุมนุมได ้

196/2552   1 

18 ตรวจคนเข้า
เมือง 

1 ห้ามคนเข้าประเทศเกินสมควรกว่า
เหตุเป็นเวลา 100 ปี 

1/2547   1 

19 การให้ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
ส่ือมวลชน 

3 1.ให้ส่ือมวลชนถ่ายภาพผู้ต้องหา
ในห้องควบคุม และใส่เครื่อง
พันธนาการในสถานีต ารวจ 

24/2545   1 

2.ไม่สอบสวนให้ชัดเจนก่อนให้ข่าว
ส่ือมวลชน 

25/2547   1 

3.โฆษณาคดีที่เลิกกันแล้วโดย
เจตนาให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง 

18/2548   1 

ที่มา :  ตารางแยกประเภทเรื่องตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่าง พ.ศ. 2545 -  2552 

จากการจ าแนกประเภทวิธีการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 19
ประเภทและวิธีการละเมิดจ านวน 65 วิธี ดังปรากฏตามตารางที ่4 ดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์
วิธีการแห่งการละเมิด สิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ล าดับ  ประเภท จ านวนวิธีการละเมิด วิธีการ
ละเมิด  เลขเรื่องรายงาน และ จ านวนเรื่องรายงาน  ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมของวิธีการแต่ละ
ประเภทเรื่องที่ละเมิดได้ดังต่อไปนี้ 
 

1. ประเภทค าร้องทุกข์ มีวิธีการละเมิด 1 วิธี ได้แก่ 
การไม่ลงบันทึกประจ าวันรับค าร้องทุกข์ตามระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดีในคดี

ท าร้ายร่างกายไม่ถึงกับ ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ และไม่สอบสวนด าเนินคดี จนกระทั่งมีการ
ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน จึงได้มีการรับค าร้องทุกข์ในภายหลัง แต่ก็ท าการสอบสวน
คดีนี้เป็นไปด้วยความล่าช้าท าให้คดีขาดอายุความฟ้องคดีต่อศาลท าให้ผู้ถูกละเมิดได้รับความเสียหาย 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 237/2551  
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2. ประเภทหมายเรียก มีวิธีการละเมิด 2 วิธี ได้แก่ 
วิธีที่ 1 คือ การไม่มาตามหมายเรียกโดยมีเหตุอันควรแต่พนักงานสอบสวนพูดว่า

จะออกหมายจับ ทั้งที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ ไม่มาตาม หมายเรียกมิได้จะหลบหนี ไปไหน  และ         
ขอเลื่อนนัดในการมอบตัวไปแล้ว ตามรายงานการตรวจสอบที่ 19/2546  

วิธีที่ 2 คือ การส่งหมายเรียกผู้ต้องหาทางไปรษณีย์ กฎหมายไม่ได้บัญญัติให้
อ านาจพนักงานสอบสวนกระท าได้ ถือว่าเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย ตามรายงาน            
การตรวจสอบที่ 18/2547  

3. ประเภทหมายจับ มีวิธีการละเมิด 1 วิธ ีได้แก ่
 การไม่สืบสวนเชื่อมโยงพยานหลักฐานอ่ืน โดยมีเฉพาะหลักฐาน จากภาพกล้อง

วงจรปิด เท่านั้น และยื่นค าร้องต่อศาลออกหมายจับท าให้จับผิดตัว ตามรายงานการตรวจสอบที่ 369/2551  
4. ประเภทการจับ มีวิธีการละเมิด 7 วิธ ีได้แก ่

วิธีที่ 1 คือ การเลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร และ           
ไม่ยอมด าเนินคดีกับบุคคลอื่นซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อ ง ตามรายงานการตรวจสอบที่ 
18/2547  

วิธีที่ 2 คือ การ ไม่ปฏิบัติตามสิทธิของผู้ต้องหาชั้นจับกุม ในกรณีที่ผู้ถูกจับ
ประสงค์จะแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึงการถูกจับ แต่เจ้าพนักงานมาให้สิทธิดังกล่าว
กับผู้ต้องหา ตามรายงานการตรวจสอบที่ 6/2548  

วิธีที่ 3 คือ การจับผิดตัว โดยที่ผู้ถูกจับได้ปฏิเสธว่ามิใช่ผู้ต้องหาแต่เจ้าหน้าท่ี
กลับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถูกจับให้ชัดเจน ว่าเป็นบุคคลตามหมายจับหรือไม่  และ
เจ้าหน้าที่ น่าจะมีความสงสัยตามสมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏิเสธว่าไม่ใช่บุคคลตามหมายจับและตาม
ต าหนิรูปพรรณนั้น  แต่ก็ไม่มีวิจารณญานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีพอ  ตามรายงานการตรวจสอบที่ 
7/2548 และ 494/2551  

วิธีที่ 4 คือ การจับโดยไม่มีหมายจับ และท าร้ายร่างกายให้รับสารภา พนั้น ถือว่า
การจับและควบคุมเป็นการกระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชื่อว่า
เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้ายร่างกายเพื่อให้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ อันเป็นความผิด
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157, 297 และ 310 และยังจับโดยไม่มีหมายจับ                                 
ยึดรถจักรยานยนต์ ท าร้ายร่างกายให้รับสารภาพและกล่าวหาว่าปล้นทรัพย์ผู้อื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจค้น
ในที่รโหฐานของผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้นและน าตัวผู้ถูกละเมิด  รวมทั้งยึดรถจักรยานยนต์ของผู้ถูก
ละเมิดไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



82 
 

มาตรา92 และได้ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและ
ญาติผู้ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและสภาพร่างกายถูกท าร้ายอย่างหนักตามรายงานการตรวจสอบ
ท่ี 3/2549, 116/2550, 186/2550, 459/2550,197/2552, 205/2552,332/2552 และ 546/2552 

วิธีที่ 5 คือ การท า บันทึกการจับกุมไม่ละเอียดเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกจับเข้าใจ                 
ในการต่อสู้คดีได้ และมีการใช้ค าพูดจูงใจเพื่อให้ผู้ต้องหารับสารภาพ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 5/2547  

วิธีที่ 6 คือ การไม่แจ้งสิทธิและไม่ให้ผู้ต้องหาใช้สิทธิแจ้งญาติ ตามรายงานการ
ตรวจสอบที่ 18/2546 และ 24/2549  

วิธีที่ 7 คือ การไม่ให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติหรือบุคคลไว้วางใจทราบ ซึ่งจาก
การค้นพบยาเสพติด และจับกุม ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจ
ทราบตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา  83 วรรค 2  ตามรายงาน                    
การตรวจสอบที่ 24/2547 และ 6/2548  

5. ประเภทการควบคุม  มีวิธีการละเมิด 5 วิธ ี
วิธีที่ 1 คือ การควบคุมผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะออกหมายจับ ซึ่งการออกหมายจับ

หลังจากจับกุมมาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมาย   
วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา78 และ มาตรา 90 ตามรายงานการตรวจสอบที่ 23/2547 และ 459/2550  

วิธีที่ 2 คือ การควบคุมผู้ต้องหาต่างด้าวซึ่งกักขังแทนค่าปรับเสร็จแล้ว ไม่ปล่อย
ตัวหรือด าเนินการส่งกลับประเทศต่อไป ตามรายงานการตรวจสอบที่ 492/2551 และ 332/2552  

วิธีที่ 3 คือ การน าตัวผู้ต้องหาไปควบคุมโดยมิชอบโดยไม่น าส่งพนักงานสอบสวน
โดยทันที  เนื่องด้วยการควบคุมตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรา มยาเสพติด  ฯ น้ัน               
ให้เจ้าพนักงานผู้จับ มีอ านาจท าการควบคุมผู้ถูกจับได้ 3 วัน เพื่อการสอบสวนเท่านั้นจะควบคุม
ด้วยเหตุ อ่ืนไม่ได้ และจากนั้นต้องน าตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อด าเนินคดีทันที   ตามรายงานการ
ตรวจสอบที ่18/2546, 24/2549 และ 130/2549 

วิธีที่ 4 คือ การไม่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังในห้องควบคุม เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาใน
ห้องควบคุมท าร้ายกันถึงแก่ความตาย ตามรายงานการตรวจสอบที่ 4/2546  

วิธีที่ 5 คือ การใส่เครื่องพันธนาการเกินกว่ากรณีจ าเป็นในสถานีต ารวจ ในคดีที่
ผู้ต้องหามอบตัว ตามรายงานการตรวจสอบที่ 25/2545 
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6. ประเภทหมายค้น มีวิธีการละเมิด 1 วิธี ได้แก ่
การท่ีเจ้า หน้าที่ต ารวจ ไม่สืบสวนให้มีหลักฐานชัดเจนก่อนที่จะไปขอหมายค้น     

ต่อศาล ตามรายงานการตรวจสอบที่ 38/2546 และ 3/2548 
7. ประเภทการค้น มีวิธีการละเมิด 12 วิธี ได้แก ่

วิธีที่ 1 คือ การค้นในที่สาธารณะอันเป็นการประจา นผู้ถูกค้น ตามรายงาน                 
การตรวจสอบที่ 13/2547  

วิธีที่ 2 คือ ก ารค้นแล้วยิงปืนเข้าไปในที่รโหฐานเกินว่าเหตุ  ตามรายงาน                       
การตรวจสอบที่ 3/2548  

วิธีที่ 3 คือ การค้นบ้านหลายครั้ง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย โดยไม่สืบสวนให้ชัดเจนก่อน 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 98/2549 และ 120/2549 

วิธีที่ 4 คือ การค้นรถยนต์โดยไม่ค้นต่อหน้าผู้ครอบครอง หรือบุคคลอื่นอย่างน้อย   
2 คน ตามรายงานการตรวจสอบที่ 205/2550 และ 209/2550  

วิธีที่ 5 คือ การค้นโดยอ้างกฎอัยการศึกซึ่งไม่มีอ านาจซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติให้
เจ้าหน้าที่ต ารวจมีอ านาจตรวจค้นและไม่บันทึกการจับกุม ตามรายงานการตรวจสอบท่ี 19/2548 

วิธีที่ 6 คือ การค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น พบโพยสลากกินรวบ  ตามรายงาน
การตรวจสอบที่ 114/2550  

วิธีที่ 7 คือ ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ไม่แสดงนามและต าแหน่ง พบบัญชี
ค่าอาหารกล่าวหาว่าเป็นโพยหวยสลากกินรวบ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 115/2550 

วิธีที่ 8 คือ การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจอีกชุดหนึ่งไม่มีหมายค้นเข้าท าการตรวจค้น
แทนเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดหนึ่งที่ก าลังตรวจค้นอยู่ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 453/2550    

วิธีที่ 9 คือ การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นแล้วจับกุมยึดรถจักรยานยนต์ของ
ผู้ถูกละเมิด ตามรายงานการตรวจสอบที่ 459/2550 

วิธีที่ 10 คือ การค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ไม่พบยาเสพติด แต่เจ้าหน้าที่
อ้างว่าใช้กฎอัยการศึก  ตามรายงานการตรวจสอบที่ 405/2552 

วิธีที่ 11 คือ การค้นในที่รโหฐานโดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงนามและ
ต าแหน่งก่อนการตรวจค้น ตามรายงานการตรวจสอบที่ 111/2549  

วิธีที่ 12 คือ การใช้อาวุธปืนจี้ที่เอว และท าการตรวจค้น เป็นการกระท าเกินกว่าเหตุ 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 427/2550  
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8. ประเภทการปล่อยชั่วคราว มีวิธีการละเมิด 2 วิธี  
วิธีที่ 1 คือ การเรียกหลักประกันเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด ตามรายงาน               

การตรวจสอบที่ 18/2547  
วิธีที่ 2 คือ การปล่อยชั่วคราวล่าช้า ตามรายงานการตรวจสอบที่ 2/2548  

9. ประเภทการสืบสวน มีวิธีการละเมิด 5 วิธ ีได้แก ่
วิธีที่ 1 คือ ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน 

ตามรายงานการตรวจสอบที่ 41/2546, 42/2546, 43/2546, 44/2546, 12/2547, 16/2547, 21/2547, 
25/2547,41/2549,394/2550,395/2550,397/2550,449/2550,451/2550,452/2550 และ 282/2551 

วิธีที่ 2 คือ การที่ เจ้าหน้าที่ ไม่มีการสืบสวนหลังเกิดเหตุอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 14/2549 และ 93/2549 

วิธีที่ 3 คือ สร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อการแจ้งข้อกล่าวหา  ตามรายงาน
การตรวจสอบที่ 6/2547 และ 21/2547 

วิธีที่ 4 คือ ต้ังข้อหาต่อสู้ขัดขวางและบังคับให้ลงชื่อรับสารภาพในบันทึก                
การจับกุม ตามรายงานการตรวจสอบที่ 111/2549 

วิธีที่ 5 คือ การยึดทรัพย์สินโดยไม่มีอ านาจตามพระราชบัญญัตมิาตรการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534 ตามรายงานการตรวจสอบที่ 38/2546,25/2547, 453/2550, 
393/2550,450/2550, 451/2550, 452/2550, 275/2551, 282/2551 และ 517/2551  

10. ประเภทการสอบสวน มีวิธีการละเมิด 13 วิธี ได้แก ่
วิธีที่ 1 คือ ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน และไม่

รวดเร็ว ต่อเนื่อง เป็นธรรม  ตามรายงานการตรวจสอบที่ 41/2546, 42/2546, 43/2546, 44/2546, 
12/2547,16/2547,21/2547, 25/2547, 14/2549, 41/2549, 80/2549, 98/2550, 99/2550, 
193/2550, 194/2550, 196/2550, 197/2550, 198/2550,199/2550, 200/2550, 201/2550 
206/2550, 207/2550, 208/2550, 211/2550, 212/2550, 391/2550, 392/2550, 394/2550, 
395/2550, 397/2550, 449/2550, 451/2550, 452/2550, 282/2551 และ 517/2551 

วิธีที่ 2 คือ การแต่งตั้งพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไปควบคุมคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 18/2548 

วิธีที่ 3 คือ การไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดแล้วแจ้งข้อหาให้ทราบ 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 19/2546   



85 
 

วิธีที่ 4 คือ การไม่รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
นั้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 ตามรายงานการตรวจสอบที่ 40/2549  

วิธีที่ 5 คือ การไม่สอบสวนรวบรวบพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดด้วยความ
รวดเร็วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 134 วรรค 3 ตามรายงานการตรวจสอบท่ี 
25/2547 และ 456/2550 

วิธีที่ 6 คือ การตรวจพิสูจน์น้ ามันล่าช้า ท าให้การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น โดยเร็ว          
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 530/2550  

วิธีที่ 7 คือ การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่รีบน าปัสสาวะสีม่วงของกลางส่งให้กับ
พนักงานสอบสวนในโอกาสแรกทันที ตามรายงานการตรวจสอบที่ 200/2551 

วิธีที่ 8 คือ การท่ีพนักงานสอบสวนให้ผู้ชี้ตัวเห็นผู้ถูกชี้ตัวก่อนการชี้ตัว                 
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 23/2547  

วิธีที่ 9 คือ การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจพูดจูงใจว่าจะฟ้องในวันรุ่งขึ้นหากผู้ต้องหาให้
การรับสารภาพ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 5/2547   

วิธีที่ 10 คือ การท่ีพนักงานสอบสวนไม่รีบด าเนินการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 
แล้วย้ายไปอยู่ที่อ่ืน เมื่อผู้ถูกละเมิดไปร้องเรียน อีกครั้ง จึงแต่งตั้ง พนักงานสอบสวนใหม่ท าการ
สอบสวนเสร็จสิ้น ตามรายงานการตรวจสอบที่ 122/2549  

วิธีที่ 11 คือ การท่ีพนักงานสอบสวน ไม่สอบสวนคดีท าร้ายร่างกายด้วยความ
รวดเร็วเป็นเหตุให้คดีขาดอายุความ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 237/2551  

วิธีที่ 12 คือ การท่ีพนักงานสอบสวน ไม่รีบสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดี
ท าร้ายร่างกายจนกระทั่งผู้ต้องหาหลบหนี ตามรายงานการตรวจสอบที่ 438/2551  

วิธีที่ 13 คือ การพิมพ์มือผู้ต้องหาในห้องควบคุม ตามรายงานการตรวจสอบที่ 19/2546  
11. ประเภทการชันสูตรพลิกศพ มีวิธีการละเมิด 1 วิธ ีได้แก่ 

การท่ีพนักงานสอบสวนไม่น าแพทย์ มาท าการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุและ              
ไม่เร่งรัดท าการสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย ตามรายงานการตรวจสอบที่ 397/2550  

12. ประเภทฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีวิธีการละเมิด 2 วิธ ีได้แก ่

วิธีที่ 1 เจ้าหน้าที่ต ารวจกระท าโดยเจตนา เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย                  
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 28/2547 และ  99/2549 

วิธีที่ 2 การยิงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถึงแก่ความตายเนื่องจากเหตุทะเลาะ
วิวาท ตามรายงานการตรวจสอบที่ 77/2551  
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13. ประเภทท าร้ายร่างกาย มีวิธีการละเมิด 5 วิธี ได้แก่ 
วิธีที่ 1 การท าร้ายร่างกายโดยปรากฏร่องรอยบาดแผลเป็นหลักฐาน ตามรายงาน

การตรวจสอบที่ 18/2546,6/2548,197/2552,205/2552,3/2549,186/2550,459/2550,280/2551,332/2552  
วิธีที่ 2 คือ การท าร้ายร่างกายโดยใช้เสื้อคลุม ศีรษะ มือตบหูท้ังสองข้าง กระทืบ

ซ้ าหน้าอกและท้อง  บังคับให้รับสารภาพ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 35/2546, 17/2548, 545/2552 
และ 546/2552  

วิธีที่ 3 คือ การท าร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 
19/2550, 389/2550 และ 289/2552 

วิธีที่ 4 คือ การหน่วงเหนี่ยวกักขังให้รับสารภาพ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 
3/2549, 197/2552 และ 205/2552   

วิธีที่ 5 คือ การขว้างไฟฉายถูกเอวผู้ถูกละเมิดขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวม
หมวกกันน็อค  หลบหนีเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มลงผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย ตามรายงาน              
การตรวจสอบที่ 116/2551  

14. ประเภทกระท าเกินสมควรแก่เหตุ มีวิธีการละเมิด 1 วิธี ได้แก ่
ผู้ถูกละเมิดไม่ยอมเปิดประตูรถยนต์ให้ตรวจค้น  จึงยิงปืนใส่รถผู้ถูกละเมิดเป็น

เหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส รายงานการตรวจสอบที่ 26/2549  
15. ประเภทเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยไม่ชอบ มีวิธีการละเมิด 1 วิธี 

ได้แก่ การ ท่ีเจ้าพนักงาน ต ารวจ เรียกรับเงินคดีอาวุธปืน โดยไม่ลงบันทึกรายงานประจ าวัน                        
ตามรายงานการตรวจสอบที่ 23/2549 และ 545/2552  

16. ประเภทความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ มีวิธีการละเมิด 1 วิธ ีได้แก ่
การไม่แจ้งข้อหาท าร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง ตามรายงานการตรวจสอบที่ 21/2548  

17. ประเภทเสรีภาพในร่างกาย มีวีธีการละเมิด 1 วิธี  ได้แก่ 
การน าแผงเหล็กปิดกั้นทางเข้าออก ท าให้ผู้ถูกละเมิดไม่สามารถเข้าร่วมชุมนุมได้ 

ตามรายงานการตรวจสอบที่ 196/2552  
18. ประเภทตรวจคนเข้าเมือง มีวิธีการละเมิด 1 วิธ ีได้แก ่

การห้ามคนเข้าประเทศเกินสมควรกว่าเหตุ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 1/2547  
19. ประเภทการให้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อมวลชน มีวิธีการละเมิด 3 วิธ ี

วิธีที่ 1 การท่ีเจ้าหน้าที่ต ารวจให้สื่อมวลชนถ่ายภาพผู้ต้องหาในห้องควบคุม และ
ใส่เครื่องพันธนาการในสถานีต ารวจ ตามรายงานการตรวจสอบที่ 24/2545  
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วิธีที่ 2 ไม่สืบสวนให้ชัดเจนก่อนให้ข่าวสื่อมวลชน ตามรายงานการตรวจสอบที่ 25/2547  
วิธีที่ 3 การโฆษณาคดีที่เลิกกันแล้วโดยเจตนา ให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง                   

ตามรายงานการตรวจสอบที่ 18/2548  
 

4.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก      
ในการสัมภาษณ์เชิงลึกคณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ           

ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา องค์อิสระ องค์กรพัฒนา
เอกชน และ ป ระชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มีการร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ และมีการจัดท าเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ 
2545 – 2552 จ านวน 10 เรื่อง ค าถามประกอบด้วย เรื่องที่ละเมิด พฤติการณ์ที่ละเมิด และสาเหตุ
การละเมิด คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการตอบค าถามในการสัมภาษณ์น าข้อมูลทั้งหมด             
มาสรุปเป็นตาราง (รายละเอียดตามตารางที่ 5)  

 

ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ล าดับ เร่ืองที่ละเมิด ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

1 การจับ (จับคนผิด) 1 ชื่อผู้ต้องหาพ้องกัน และ
ควบคุมนาน 150 วัน 

ชื่อเหมือนกัน แต่ผู้จับไม่ใช้ความละเอียด
รอบคอบให้ด ี

การจับ (ท าร้าย
ร่างกาย) 
 

1 บีบไข่ เตะ ใช้ไม้ต ีไฟฟ้า 
ช็อต ถุงคลุมหัว ซ้อมให้รับ
สารภาพหรือซ้อมเป็นนิสัย
หรือเป็นประจ า ไม่สนใจจะ
รับสารภาพหรือปฏิเสธก็ตาม 
 
 
 

1. มุ่งเน้น มุ่งมั่น ลุแก่อ านาจ เพื่อให้สังคมมี
ความสงบ  
2. ท าตามนโยบายผู้บังคับบัญชา เจ็บแค้น
แทนผู้เสียหายมากเกินไป   
3. ประชาชนคาดหวังในการปฏิบัติหน้าของ
ต ารวจมากเกินไป 
4.  ส่ือมวลชนเสนอข่าวเร่งรัด ก าหนดวันเป็น
เป้าหมายให้เกิดความหวัง จนเจ้าหน้าขาด
ความรอบคอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย ท า
ตามกระแสเป็นเหตุให้จับผิดตัว 
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ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

ล าดับ เร่ืองที่ละเมิด 
ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

1 การจับ (ท าร้าย
ร่างกาย) 
 

2 ซ้อม ทรมาน ข่มขู่ มีข้อ
ต่อรอง สอบสวนนานๆ ขัง 
ท าน้ าแข็งหยด 

1.  วิธีปกติยากจะเข้าถึงพยานหลักฐาน 
2.  วิ่งไล่ตามเหน่ือยเห็นกระท าผิดแล้วยังไม่รับ
สารภาพ 
3.  เจ็บแค้นแทนผู้เสียสละ 
4.  ความกดดันจากระบบงานผู้บังคับบัญชา 
สังคมเร่งรัด 

3 ซ้อมผู้ต้องหา   การขังและ
ควบคุมแล้วท าร้ายร่างกาย 
เช่น ร.ต.อ.ณัฐฯ 

1.  เพื่อให้รับสารภาพ 
2.  ปราบปรามลุแก่อ านาจ 
3.  เลียนแบบกัน 
4.  บงการมาจากผู้บังคับบัญชา และส่ือกดดัน 
5.  มุ่งเน้นนโยบายมากเกินไป 
6.  ต้องการผลงาน 
7.  แสวงหาผลประโยชน ์

การจับ (เรียกร้องรับ
เงิน) 

4 จับยาเสพติดได้ของกลาง
จ านวนมากแล้วลดปริมาณ 
เพื่อเรียกเงิน 

1.  มีรายได้น้อย 
2.  เลียนแบบผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 
ฟุ่มเฟือย ใช้ของราคาแพง ใช้รถยี่ห้อดังๆ หรือ
ค่านิยมสูง เช่น รถเบนซ์ เกินฐานานุรูป  

2 การแถลงข่าว 1 ประชาสัมพันธ์ทาง
ส่ือมวลชน 

1. ผู้บังคับบัญชาไม่กล่ันกรอง 
2. ภาพการจับบุคคลหลบหนีเข้าเมือง ผู้อพยพ 
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ใช้วิธีการไม่เหมาะสม
ถูกส่ือมวลชนต่างประเทศโจมต ี

2 จับเงยหน้าให้ถ่ายรูป ให้คาบ
ยาเสพติด การคาดหน้ารูป
เด็กและเยาวชนออกสื่อ การ
ท าแผนประกอบค ารับ
สารภาพไม่สมัครใจ น าเสนอ
ภาพท่ีเกิดเหตุ , การน าชี้ที่
เกิดเหต,ุ  ส่ือและต ารวจได้
ประโยชน์ร่วมกัน ในการเสนอ
ข่าว 

1. ต้องการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ออก
ส่ือมวลชน 
2. ให้สังคมได้รับรู้ 
3. ให้ผู้กระท าผิดได้รับการอับอาย จะได้ไม่
กระท าผิดอีก 
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ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

ล าดับ เร่ืองที่ละเมิด ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

3 การอ านวยความ
ยุติธรรมหรือการ
ให้บริการประชาชน 

1 สืบสวน สอบสวน ปล่อย
ชั่วคราว การบริการ ด้วย
ความล่าช้า ไม่เป็นธรรม 
และ ไม่ต่อเนื่อง  

1.  มีปริมาณงานจ านวนมากและมีเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน  จ านวนน้อย 
2.  แต่งตั้งบุคลากรไม่ตรงกับงานท่ีปฏิบัต ิ
3.  เกียจคร้านไม่สนใจไม่ตั้งใจ บริการประชาชน
ด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง 
4. ไม่มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต ารวจจากการ
แต่งตั้งไม่เป็นธรรม เป็นระบบอุปถัมภ์ นักการเมือง 
บุคคลและองค์กรภายนอกเข้ามาครอบง า ส่ังการผู้
มีอ านาจแต่งตั้ง นโยบายอาญาของรัฐไม่ชัดเจน  

4 การสอบสวน 1 งานสอบสวนล่าช้าและงาน
ไม่มีประสิทธิภาพและไม่
เป็นมืออาชีพ 

1.  ไม่ท างานเป็น Team Work 
2.  ไม่รับร้องทุกข์ทุกเรื่อง 
3.  ไม่แยกฝ่ายรับเรื่องตรวจที่เกิดเหต ุรวบรวม
หลักฐานเบื้องต้นไว้ฝ่ายหนึ่งและฝ่ายสอบสวนไว้
อีกฝ่ายหนี่ง 
4.  ไม่จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้
เฉพาะทาง 
5.  ขาดขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
6.  ไม่มีการสอบสวนร่วมกันเป็นคณะ 
7.  ไม่ปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 

2 ไม่บริการในเรื่องทนาย
ผู้ต้องหาให้ได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว 

พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ 
ป.วิ อาญา 

3 การท าแผนประกอบค ารับ
สารภาพควรแจ้งสิทธิให้
ผู้ต้องหาทราบไม่ท าแผนก็
ได้ 

พนักงานสอบสวนไม่เคารพสิทธิผู้ต้องหาและ
ผู้เสียหาย 

4 รับแจ้งความแล้วไม่ลง
ประจ าวัน 

เกียจคร้าน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่
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ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

ล าดับ เร่ืองที่ละเมิด ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

4 การสอบสวน 5 ทนายความต้องอธิบาย
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน
และธนาคาร 

ไม่มีความเชี่ยวชาญในกฎหมายพิเศษ 

6 ไม่ให้การบริการให้
ทนายความซักถาม
ผู้ต้องหาหรือการพบ
ปรึกษาทนายความ ไม่ให้
ผู้ต้องหาได้รับการเยี่ยม
เยียนตามสมควร 

เกียจคร้าน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่

7 ไม่สอบสวนพยานฝ่าย
ผู้ต้องหา 

เกียจคร้าน ละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่ไม่เข้าใจหลัก
กฎหมายอย่างลึกซึ้ง 

8 ความเห็นทางคดีไม่ยึด
หลักการรับฟังและการชั่ง
น้ าหนักพยาน 

มีความเห็นตามผู้บังคับบัญชาส่ังการหรือไม่มี
อิสระในการมีความเห็นทางคด ี
ไม่มีการพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย 

9 ฝากขังผู้ต้องหาภาคใต้ซึ่งมี 
นายสมชาย นีละไพจิตร 
เป็นทนายความ พงส.ยื่น
ค าร้องว่าจะต้องสอบพยาน
อีก 15 ปาก ซึ่งขัดแย้งกับ
ส านวน 

ไม่มีจ านวนพยานท่ีอ้างในค าร้องจริง คงอ้างไปเพื่อ
เหตุผลของการขอฝากขังเท่านั้น 

10 ปัสสาวะใส่ปากผู้ต้องหา 
น าเชือกแขวนไว้ที่คอโดยให้
ยืนเขย่งบนโต๊ะในชั้นรับตัว
ผู้ต้องหามาสอบสวนและ
ชั้นจับกุม 

ต้องการค้นหาความเป็นจริงเกี่ยวกับคด ีเป็นการ
เจ็บแค้นแทนผู้เสียหาย  

11 การบริการของ พงส.ล่าช้า ไม่ช านาญ พงส.มีจ านวนน้อย ไม่เข้าใจกฎหมาย
ใหม ่
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ตารางท่ี 5 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (ต่อ) 

 
 

4.3  วิเคราะห์ข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่ อย 
จากการประชุมกลุ่มย่อยเมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 701 ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ เขตกรุงเทพมหานคร 
ต้ังแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

ล าดับ เร่ืองที่ละเมิด ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

4 การสอบสวน 12 จับกุมผู้ต้องหาในข้อหาซ่อง
โจร ไม่มีหลักฐานศาลยก
ค าร้อง ผู้ต้องหาถูกขังเป็น
เวลาหลายวัน  

สร้างพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาสมคบกับพวก
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปจะไปกระท าความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ 

13 สอบสวนค าให้การท่ี
เป็นปฎิบักษ์ต่อผู้ต้องหาเอง 

มุ่งต่อผลการสอบสวนมากเกินไป 

14 ส านวนที่ 3 คดีวิสามัญ
ฆาตกรรม ไม่ให้ พงอ.ร่วม
สอบสวน คดีต่อสู้ขัดขวาง 

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ตาย 

15 ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ไม่เข้าใจกฎหมาย จงใจฝ่าฝืนกฎหมาย 

16 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ และ
กฎหมาย เช่น ไม่สอบสวน
พยานท่ีผู้ต้องหาอ้าง, ไม่
รับค าร้องทุกข์ ไม่สอบสวน
ด้วยความรวดเร็ว 

ไม่รู้,  เจตนาจงใจฝ่าฝืน, แสวงหาผลประโยชน์ 
หรือ แกล้งไม่รู้ 

5 คนหาย 1 ค้นหาคนหายได้ด้วยความ
ยากล าบาก 

ไม่มีศูนย์รวบรวมคนหาย  

6 ไม่ท าตามหน้าที ่ 1 ไปเปิดประตูรถให้นักเรียน
เตรียมอุดม 

ให้การบริการเกินหน้าที ่

7 ร้องเรียนเท็จ 1 ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ สร้างหลักฐานน าข้อมูลไปแก้ต่างในศาล 
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แห่งชาติ  ส านักงานอัยการสูงสัด คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ  
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักเรียนนายร้อยต ารวจ ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นสภาพปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ                
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้เข้าสัมมนาได้แสดงความ
คิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในหลายมิติ คณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ จ าแนก สรุป เป็นเรื่องที่ละเมิด 
พฤติการณ์ที่ละเมิด และสาเหตุการละเมิดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยสรุปแสดงให้เห็นเป็นข้อมูลใน              
รูปของตาราง (รายละเอียดตามตารางที่ 6) 
 

ตารางท่ี 6  วิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย 
ล าดับ เรื่องที่

ละเมิด 

ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

1 การคุ้มครอง
ของกฎหมาย 

1 เจ้าหน้าที่ต ารวจถูกคนร้ายยิงถึง
แก่ความตายบ่อยครั้งโดยเฉพาะ
คดียาเสพติด 

กฎหมายไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานแต่ในประเทศที่เจริญแล้ว 
เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จะให้ความ
คุ้มครองเจ้าหน้าที่สูงมากโดยหาก
เจ้าหน้าที่ต ารวจสั่งให้หยุด หากผู้ถูกสั่ง
นั้นขยับเขยื้อนขึ้นมา เจ้าหน้าที่ต ารวจ
สามารถใช้อาวุธได้ทันทีตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น แต่เจ้าหน้าที่
ต ารวจประเทศไทยต้องใช้วิธีการด้วย
ความจ าเป็นตาม ป.อ.มาตรา 67 เพื่อ
ป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นตาม 
ป.อ.มาตรา 68  

2 การใช้
เครื่องมือ
คุ้มครอง 

1 ไม่มีกล้อง CCTV ติดต้ังตามทาง
แยกหรือจุดส าคัญๆที่ล่อแหลม
ก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ไม่ได้จัดซื้อหรือวางแผนการจัดซื้อไว้
เพื่อป้องกันเหตุ 
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ตารางท่ี 6  วิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 

ล าดับ 
เรื่องที่
ละเมิด 

ล าดับ
ย่อย 

วิธีการ
ละเมิด 

สาเหตกุารละเมิด 

3 การร้องทุกข์ 1 พนักงาน
สอบสวนจะ
รับค าร้องทุกข์
เฉพาะคดีที่
จับกุมคนร้าย
ได้ คดี
อุกฉกรรจ์และ
คดีที่มี
หลักฐานทาง
ทะเบียนต่างๆ 
คดีไม่ปรากฏ
ว่าผู้ใดเป็น
ผู้กระท าผิด
ทั่วไปจะไม่
รับค าร้องทุกข์ 

1.  พนักงานสอบสวนเกียจคร้าน 
2.  ผู้บังคับบัญชาสั่งการเป็นนโยบายไม่ให้รับค าร้องทุกข์ เพราะคดีเกิดขึ้นมาก  ๆ ในพื้นที่ใดจะถูก
ผู้บังคับบัญชาต าหนิกล่าวหาว่าป้องกันอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพจึงก าหนดนโยบายไม่รับค า
ร้องทุกข์เป็นหลักปฏิบัติและไม่รับค าร้องทุกข์เป็นคดีที่หลีกเลี่ยงไม่แล้วจึงให้รับค าร้องทุกข์ 

4 การสืบสวน 1 ไม่สืบสวนคดี
ที่รับค าร้อง
ทุกข์ไว้แล้วให้
ได้ตัวคนร้าย
และทรัพย์ที่
หายหรือถูก
ประทุษร้าย 
แต่จะสืบสวน
เฉพาะคดีที่
สื่อมวลชน 
เผยแพร่และ

1.  มีก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่เพียงพอ 
2.  ไม่มีเงินหรือมีไม่เพียงพอในการไปสืบสวนติดตามคนร้ายและทรัพย์ที่หาย  
3.  ไม่มีระบบการควบคุม ตรวจสอบการอ านวยการยุติธรรมที่ดีครบท้ังวงจร เช่น ไม่มีระบบการรับ
แจ้งความจากเจ้าหน้าที่สายตรวจ  ไม่มีระบบการรายงานจากเจ้าหน้าที่สายตรวจ สายสืบ 
พนักงานสื่อสาร ไม่มีระบบการควบคุมการรายงานผลของแต่ละหน่วย  
4.   มีคดีเกิดขึ้นจ านวนมาก 
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ให้ความสนใจ
หรือคดีที่
ผู้บังคับบัญชา
สั่งการเท่านั้น 

5 การจับ 1 ไม่แจ้งสิทธิชั้น
จับกุมตัว
ผู้ต้องหา 

1.  ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและเมื่อมีกฎหมายบังคับให้ปฏิบัติก็ไม่มีการอบรมส าหรับผู้ปฏิบัติอย่าง
ทั่วถึงและเมื่ออบรมแล้วไม่ฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
2.  ไม่เข้าใจข้อกฎหมายอย่างละเอียด 
3.  ไม่มีคู่มือปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 



95 
 

 ตารางท่ี 6  วิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 

ล าดับ เรื่องที่
ละเมิด 

ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

5 การจับ 2 ท างานไม่มีประสิทธิภาพ 1.  มีคนน้อย 
2.  มีเงินน้อย 
3.  มีเครื่องมือน้อยบางอย่างต้องใช้เงิน
ส่วนตัวซื้อเอง 

6 การท าร้าย
ร่างกาย 

1 ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีต ารวจไม่ค่อย
มีการท าร้ายร่างกายบังคับให้รับ
สารภาพแล้ว 

1. ปัจจุบันใช้เทคโนโลยีและเครือข่าย
สื่อสารเป็นเคร่ืองมือช่วยในการสืบสวน
มากแล้ว ส่วนใหญ่ผู้ต้องหาจะจ านนหรือ
รับสารภาพต่อหลักฐานที่เจ้าหน้าที่
แสวงหามาแสดงต่อผู้ต้องหา 
2.  มีกฎหมายบัญญัติ บังคับใช้ให้มี
บุคคลอื่นใดที่ผู้ต้องสงสัยไว้วางใจ มามี
ส่วนร่วมในกระบวนการสอบสวน  
3. ค ารับสารภาพในชั้นจับกุมโดยไม่มี
หลักฐานอ่ืนศาลไม่รับฟัง 

2 การท าร้ายอาจมีอยู่บ้างแต่ไม่
มากนัก 

1. ผู้ต้องหามีการขัดขืนในขณะเข้า
จับกุม 
2. ผู้ต้องหาบางรายไม่พูดความจริง 
โกหกหลอกลวงเจ้าหน้าที่ให้ต้อง
เสียเวลาและค่าใช้จ่าย 
3. กระท าไปเพราะความคับแค้นแทน
ผู้เสียหาย 

7 การแถลง
ข่าว 

1 น าตัวผู้ต้องหาและของกลาง
เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน 

1. ต้องการให้ประชาชนทราบวิธีการ
กระท าผิดจะได้ระมัดระวัง 
2. ผู้บังคับบัญชาสั่งให้น าผู้ต้องหาและ
ของกลางไปแสดงทั้งๆที่เจ้าหน้าที่
ต ารวจผู้จับไม่ต้องการไปแถลงข่าว 
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ตารางท่ี 6  วิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) 

ล าดับ 
เรื่องที่
ละเมิด 

ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

8 ความรู้
ความสามารถ 

1 ความรู้ ความเข้าใจ 
หลักกฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง
ข้อบังคับ ไม่เพียงพอ 

1. การอบรมและการฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังมีน้อย
และไม่ต่อเนื่อง 

   2.  ไม่มีคู่มือส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทาง 
3. การให้บริการทางวิชาการกับต ารวจมีน้อยมาก 
และมีก็ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงเป้าหมาย 
4. ผู้บังคับบัญชาบางคนไม่มีความรู้ความสามารถ
เพียงพอที่จะน าหน่วยงานได้ 

9 การค้น 1 ค้นในที่รโหฐาน ไม่มี
หมายค้นผู้ค้นไม่มอบ
บันทึกการตรวจค้น 
บัญชีทรัพย์ที่ได้จาก
การตรวจค้นรวมทั้งจด
ท าบันทึกแสดงเหตุผล
ที่ท าให้ สามารถเข้า
ค้นได้ให้ผู้ครอบครอง
สถานที่ที่ถูกตรวจค้น 

1.  ไม่รู้ข้อกฎหมายนี้ 
2.  ไม่มีการอบรม สั่งสอน 

10 การสอบสวน 1 พนักงานสอบสวน
ขาดขวัญและ
ก าลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท าให้
ประสิทธิภาพการ
ท างานน้อยลง ไม่
บริการประชาชนได้
เต็มศักยภาพ 

1.  ไม่มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนสูงสุดเพียง
ต าแหน่งผู้ก ากับการเท่านั้น 
2. ไม่มีเงินประจ าต าแหน่ง 
3. ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ โต๊ะท างาน 
พาหนะ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องซื้อหามาใช้เอง 
4.  ผู้บังคับบัญชาให้ค าปรึกษาไม่ค่อยได้ 
5.  ท างานท่ามกลางความโดดเดี่ยว 
6.  ไม่มีเวลาพักผ่อน 
7.  ปริมาณงานต่อคนสูงมาก ไม่เน้นมาตรฐานสากล 
8.  สภาพจิตใจย่ าแย่/ทุกคนหดหู่ 



97 
 

ตารางท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูลการประชุมกลุ่มย่อย (ต่อ) 
 

ล าดับ เรื่องที่
ละเมิด 

ล าดับ
ย่อย 

วิธีการละเมิด สาเหตกุารละเมิด 

10 การสอบสวน 2 พยานหลักฐาน ณ ที่เกิดเหตุ
ถูกท าลาย 

1.  เจ้าหน้าที่ไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุ
ให้เข้มงวด 
2.  ผู้บังคับบัญชาน าสื่อมวลชนเข้าไป
ในที่เกิดเหตุ 

3 ไม่สอบสวนพยานหลักฐาน
ตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง 

1.  ไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างละเอียดถี่ถ้วน 
2.  ไม่มีการอบรมและสั่งสอนอย่าง
ต่อเนื่อง 

11 การควบคุม 1 การควบคุมผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติด 3 วัน โดยมิชอบและท า
ร้ายร่างกาย 

1. ไม่เข้าใจกฎหมายยาเสพติดอย่าง
ชัดเจนว่าให้อ านาจกระท าแค่ไหน
อย่างไร 
2.  เข้าใจผิดว่าเป็นการควบคุมเพื่อ
ขยายผลและบีบบังคับให้รับสารภาพ
มิใช่เป็นการควบคุม 

 

4.4 วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ถูกละเมิดและผู้เกี่ยวข้องจากเรื่องรายงานกา ร
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 10 เรื่องรายงาน 
 

จากการสัมภาษณ์ผู้ถูกละเมิด และผู้เกี่ยวข้อง 
จากเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 10 เรื่องแล้ว สรุปได้ความดังนี้ 
1. การรับเรื่องราวร้องทุกข์มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความล่าช้า ต้องการให้มีความ

รวดเร็วมากกว่านี้ แต่ก็ได้รับความสะดวกในวิธีการร้องเรียนนั้น สามารถร้องเรียนได้หลายช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนด้วยวาจา หนังสือ อิเลคทรอนิค โทรศัพท์ และโทรสาร 

2. การสอบถามความคืบหน้าแต่ละคดีเป็นไปด้วยความล่าช้ามากเช่นกัน กว่าที่จะ
ให้ค าตอบ ทั้ง ๆ ที่ความจริง บางเรื่องได้มีมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบผลอยู่แล้ว 

3. ความเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบมีความ
พยายามจะค้นหาความจริงอย่างมีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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4. การยุติคดี ตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในระหว่างคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าการตรวจสอบนั้น    
เห็นควรให้มีการตรวจสอบต่อไป เพื่อความจริงจะได้กระจ่างชัด หรือแจ่มกระจ่าง หากยุติ                
ตามมาตรา 22 ดังกล่าว ความจริงนี้จะปรากฏย่อมไม่ได้รับการพิสูจน์ และไม่เป็นผลดีกับ
กระบวนการยุติธรรมกับทั้งยังท าให้ผลการพิสูจน์ความผิด หรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา ได้รับ
การยืนยัน หรือรับรองชั้นหนึ่ง ที่อาจมีน้ าหนักรับฟังได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
บทสรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 

5.1  บทสรุปอภิปรายผล 
ผลจากการศึกษาข้อมูลตามเรื่องรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2552  จ านวน 743 เรื่องรายงาน พบว่ามีเจ้าหน้าที่
ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมจ านวน 109 เรื่องรายงาน นอกจากน้ียังได้
ศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก และ ข้อมูลจากการสัมมนากลุ่มย่อยจากผู้เชี่ยวชาญและ
บุคลากรของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม หน่วยงานทางวิชาการ องค์กรอิสระ และองค์กร
พัฒนาเอกชน รวมทั้ง ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้เกี่ยวข้อง จากเรื่องร้องเรียน              
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 10 เรื่องรายงาน พบว่า 

ระดับชั้นข้าราชการต ารวจที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน  มีเจ้าหน้าที่ต ารวจ ระดับชั้น
สัญญาบัตรละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 79 เรื่องรายงาน คิดเป็นร้อยละ 72.48  จากรายงานที่ไม่
ปรากฏว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีต ารวจระดับชั้นใดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 18 เรื่องรายงาน คิดเป็น
ร้อยละ 16.51 และเจ้าหน้าที่ต ารวจระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตรร่วมกันละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จ านวน 4 เรื่องรายงาน คิดเป็นร้อยละ 3.67 รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 2  

จังหวัดซึ่งเป็นสถานท่ีเกิดเหตุที่มีการการละเมิดสิทธิมนุษยชน  มีจ านวนทั้งสิ้น 
41 จังหวัด จังหวัดที่มีการละเมิดมากที่สุดได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ านวน 19 เรื่องรายงาน จังหวัด
เพชรบูรณ์ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 6 เรื่องรายงาน  จังหวัดตาก จ านวน 
5 เรื่องรายงาน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 4 เรื่องรายงาน จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เพชรบุรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดสระบุรี จังหวัดละ 3 เรื่องรายงาน จังหวัดตราด จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
ระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดล าปาง จังหวัดสกลนคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดละ 2 เรื่องรายงาน และจังหวัดอ่ืน ๆ จ านวนจังหวัดละ 1 เรื่องรายงาน ส่วนเรื่อง
รายงาน 1 เรื่องเกิดขึ้นหลายจังหวัด มีจ านวน 2 เรื่องรายงาน รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3 
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ประเภทการละเมิดของเจ้าหน้าที่ต ารวจ   คณะผู้วิจัยสามารถจ าแนกตามขั้นตอน
กระบวนการยุติธรรมได้จ านวน 19 ประเภท ได้แก่ ค าร้องทุกข์ หมายเรียก หมายจับ การจับ             
การควบคุม หมายค้น การค้น การปล่อยชั่วคราว การสืบสวน การสอบสวน การชันสูตรพลิกศพ              
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ท าร้ายร่างกาย กระท าเกินสมควรแก่เหตุ เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดย
มิชอบ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เสรีภาพในร่างกาย ตรวจคนเข้าเมือง การให้ข้อมูลข่าวสารต่อ
สื่อมวลชน  และพบว่า มีวิธีการละเมิดจ านวน 65 วิธีการ ดังปรากฏตามรายละเอียดตารางที่ 4   

สาเหตุและวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากเรื่องรายงาน
การตรวจสอบ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ในกระบวนการยุติธรรมของ เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
คณะผู้วิจัย พบว่า มีจ านวน 11 สาเหตุและมีวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 81 วิธี โดยเรียง
ตามล าดับสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากจ านวน ปริมาณรายงานการตรวจสอบจ านวนมาก
ไปสู่จ านวนน้อย ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 7 

 

ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

1 เจตนาหรือจง
ใจหรือลุแก่
อ านาจหรือใช้
อ านาจเกิน
ขอบเขต ไม่
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

29 1.การท าร้ายร่างกายโดย
ปรากฎร่องรอย
บาดแผลเป็นหลักฐาน 

ท าร้าย
ร่างกาย 

18/2546,  
186/2550, 
197/2552, 

6/2548, 3/2549, 
459/2550, 280/2551, 
205/2552, 332/2552 

9 

2.ท าร้ายร่างกายโดยใช้
เส้ือคลุมหัว และมือตบ
หูท้ังสองข้าง กระทืบซ้ า
หน้าอกและท้อง  บังคับ
ให้รับสารภาพ 

ท าร้าย
ร่างกาย 

35/2546,  17/2548, 545/2552, 
546/2552 

4 

3.หน่วงเหน่ียวกักขังให้รับ
สารภาพ 

ท าร้าย
ร่างกาย 

3/2549,              197/2552,205/2552 3 

4.จับโดยไม่มีหมายจับ ท า
ร้ายร่างกายให้รับ
สารภาพ ยึดทรัพย์สิน
ไป และแจ้งข้อหา 

การจับ 3/2549, 
459/2550, 

116/2550,186/2550 
197/2552,205/2552, 
332/2552, 546/2552 

8 

5.ไม่แจ้งสิทธิและไม่ให้
ผู้ต้องหาใช้สิทธิแจ้ง
ญาต ิ

การจับ 18/2546, 24/2549 2 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

1 เจตนาหรือจงใจ
หรือลุแก่อ านาจ
หรือใช้อ านาจ
เกินขอบเขต ไม่
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

29 6. แจ้งสิทธิแต่ไม่ให้โอกาส
ผู้ต้องหาติดต่อญาติหรือ
บุคคลไว้วางใจทราบ 

การจับ 24/2547, 6/2548 2 

7. ควบคุมผู้ต้องหาไว้
ก่อนที่จะออกหมายจับ 

การ
ควบคุม 

23/2547, 459/2550 2 

8. ควบคุมผู้ต้องหาต่าง
ด้าวซึ่งกักขังแทน
ค่าปรับเสร็จแล้วไม่
ปล่อยตัวหรือด าเนินการ
ส่งกลับประเทศโดยเร็ว 

การ
ควบคุม 

492/2551, 332/2552 2 

9. น าตัวผู้ต้องหาคดียา
เสพติดไปควบคุมโดย
มิใช่เพื่อการสอบสวน 

การ
ควบคุม 

18/2546, 24/2549, 130/2549 3 

10. สร้างพยานหลักฐาน
อันเป็นเท็จเพื่อการ
แจ้งข้อกล่าวหา 

การ
สืบสวน 

6/2547,         21/2547 2 

11. จับโดยมีหมายจับแต่
ใช้ก าลังบังคับไปและ
ไม่แจ้งสิทธิผู้ต้องหา
ชั้นจับกุม  

การจับ 6/2548    1 

12. ค้นโดยมีหมายค้นแล้ว
ยิงปืนเข้าไปในที่
รโหฐานเกินกว่าเหต ุ

การค้น 3/2548   1 

13. ค้นโดยอ้างกฎอัยการ
ศึก โดยไม่ท าบันทึก
การตรวจค้นและบัญชี
ยึดทรัพย ์

การค้น 19/2548   1 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

1 เจตนาหรือจงใจ
หรือลุแก่อ านาจ
หรือใช้อ านาจ
เกินขอบเขต ไม่
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

29 14. ค้นที่รโหฐานโดยไม่มี
หมายค้น พบโพย
สลากกินรวบ 

การค้น 114/2550   1 

15. ค้นที่รโหฐานโดยไม่มี
หมายค้น ไม่แสดงนาม
และต าแหน่ง พบบัญชี
ค่าอาหารกล่าวหาว่าเป็น
โพยหวยสลากกินรวบ 

การค้น 115/2550   1 

16.จนท.ตร. อีกชุดหนึ่งซึ่ง
ไม่มีหมายค้นเข้าท า
การตรวจค้นแทนอีก
ชุดหน่ึงซึ่งมีหมายค้น 

การค้น 453/2550   1 

17. ค้นในท่ีรโหฐานโดยไม่มี
หมายค้นแล้วจับกุมยึด
รถ จยย.ผู้ถูกละ เมิด  

การค้น 459/2550   1 

18. ค้นหลายครั้งโดยไม่มี
หมายค้น ไม่พบยาเสพ  

    ติดอ้างว่าใช้กฎอัยการศึก 

การค้น 405/2552   1 

19. ค้นในท่ีสาธารณะโดย
ไม่แต่งเครื่องแบบและ
ไม่ได้แสดงนามและต า 
แหน่งก่อนการตรวจค้น 

การค้น 111/2549   1 

20.ค้นในท่ีสาธารณะใช ้
อาวุธปืนจี้ที่เอว แล้วท า
การตรวจค้น เป็นการ
กระท าเกินกว่าเหต ุ

การค้น 427/2550   1 

21. เรียกหลักประกันเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด 

การปล่อย
ชั่วคราว 

18/2547   1 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

1 เจตนาหรือจงใจ
หรือลุแก่อ านาจ
หรือใช้อ านาจ
เกินขอบเขต ไม่
ปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมาย 

29 22.ตั้งข้อหาต่อสู้ขัดขวางและ
บังคับให้ลงชื่อรับสาร ภาพ
ในบันทึกการจับกุม 

การสืบ 
สวน 

111/2549   1 

23.พูดจูงใจว่าจะฟ้องใน
วันรุ่งขึ้นหากผู้ต้องหาให้
การรับสารภาพ 

การ
สอบสวน 

5/2547   1 

24.ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การกระท าผิดแล้วแจ้ง
ข้อหาให้ทราบ 

การ
สอบสวน 

19/2546   1 

25.ไม่น าแพทย์มาท าการ
ชันสูตรพลิกศพในที่เกิด
เหตุและไม่เร่งรัดท าการ
สืบสวนสอบสวนหาตัว
คนร้าย 

การ
ชันสูตร
พลิกศพ  

397/2550   1 

26. ล่อซื้อยาบ้า ผู้ต้องหา
หลบหน ีเจ้าหน้าที่ต า รวจ
ได้ยิงปืนไปท่ีรถของ
ผู้ต้องหาแต่ถูกบุตรของ
ผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย 

ฆ่าผู้อื่น
โดย
เจตนา 

28/2547,   99/2549 2 

27. ยิงนักท่องเที่ยวชาวต่าง 
ประเทศถึงแก่ความตาย
เนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาท 

ฆ่าผู้อื่น
โดย
เจตนา 

77/2551    1 

28. ไม่แจ้งข้อหาท าร้าย
ร่างกายอีกฝ่ายหน่ึง 

ละเว้นการ
ปฏิบัติ
หน้าที ่

21/2548    1 

29.น าแผงเหล็กปิดกัน้
ทางเข้าออกท าให้ผู้ถูกละ 
เมิดไม่สามารถเข้าร่วม
ชุมนุมได ้

เสรีภาพ
ใน
ร่างกาย 

196/2552   1 

รวม 57 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

2 ขาดจิตส านึก
ในการ
สอบสวน
รวบรวม
พยานหลักฐาน 

12 1. ไม่มีการรวบรวม
พยานหลักฐาน
หลังเกิดเหตุอย่าง
เป็น ขั้น ตอน และ
ไม่รวดเร็ว ต่อเนื่อง  
เป็นธรรม 

การ
สอบสวน 

41/2546, 
12/2547, 
14/2549, 
196/2550, 
199/2550,  
201/2550, 
392/2550, 
449/2550, 
,517/2551 

42/2546, 43/2546, 44/2546, 
16/2547, 21/2547, 25/2547, 
41/2549, 80/2549, 98/2550, 
99/2550,193/2550,194/2550, 
197/2550,198/2550,200/2550, 
208/2550,206/2550,207/2550, 
211/2550,212/2550,391/2550, 
394/2550,395/2550,397/2550, 
451/2550,452/2550,282/2551 

36 

2.ไม่สอบสวนรวบ
รวบพยาน หลัก 
ฐานคดีฆ่าผู้อื่น
เพื่อพิสูจน์
ความผิดด้วย
ความโปร่งใส 

การ
สอบสวน 

25/2547,      456/2550 2 

3.ไม่ลง ปจว.รับค า
ร้องทุกข์ตาม
ระเบียบและไม่
สอบสวนคดีท าร้าย
ร่างกายจนกระท่ัง
คดีขาดอายุความ 

ค าร้อง
ทุกข์ 

237/2551   1 

4.ไม่มาตามหมาย 
เรียกโดยมีเหตุอัน
สมควรแต่ พงส.
พูดว่าจะออก
หมายจับ 

หมายเรียก 19/2546   1 

5.ไม่รวบรวมพยาน 
หลักฐานฝ่าย
ผู้ต้องหาเพื่อพิสูจน์
ความบริสุทธิ ์

การ
สอบสวน 

40/2549   1  
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ)  

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

2 ขาดจิตส านึกใน
การสอบสวน
รวบรวม
พยานหลักฐาน 

12 6.การตรวจพิสูจน์น้ า 
มันล่าช้า ท าให้การ
สอบสวนไม่เสร็จสิ้น 

การ
สอบสวน 

530/2550    1 

7.ไม่รีบสอบสวนด้วย
ความรวดเร็ว และย้าย
ไปอยู่ที่อ่ืน ผู้ถูกละเมิด
ไปร้องเรียน จึงแต่งตั้ง 
พงส. ใหม่ท าการ
สอบสวนเสร็จสิ้น 

การ
สอบสวน 

122/2549   1 

8.ไม่รีบสอบสวนคดีท า
ร้ายร่างกายด้วย
ความรวดเร็วเป็นเหตุ
ให้คดีขาดอายุความ 

การ
สอบสวน 

237/2551   1  

9.ไม่รีบสอบสวนรวบ 
รวมพยานหลักฐานคดี
ท าร้ายร่างกายจนกระ 
ทั่งผู้ต้องหาหลบหน ี

การ
สอบสวน 

438/2551    1 

10.ไม่น าแพทย์มาท า
การชันสูตรพลิกศพใน
ที่เกิดเหตุและไม่เร่งรัด
ท าการสืบสวนสอบ 
สวนหาตัวคนร้าย 

การชันสูตร
พลิกศพ  

397/2550   1 

11.ไม่แจ้งข้อหาท าร้าย
ร่างกายอีกฝ่ายหน่ึง 

ละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที ่

21/2548    1 

12.ไม่สอบสวนให้
ชัดเจนก่อนให้ข่าว
ส่ือมวลชน 

การให้ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
ส่ือมวลชน 

25/2547   1 

รวม 48 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

3 ขาดจิตส านึกใน
การสืบสวน
แสวงหา
ข้อเท็จจริงและ
หลักฐาน 

6 1.ไม่มีการรวบรวม
พยานหลักฐานก่อน
และหลังเกิดเหตุ
อย่างเป็นขั้นตอน 

การ
สืบสวน 

41/2546, 
44/2546, 
21/2547, 
394/2550, 
449/2550, 
282/2551 

42/2546, 43/2546, 
12/2547, 16/2547, 
25/2547, 41/2549, 
395/2550,397/2550, 
451/2550,452/2550,  

16 

2.ยึดทรัพย์สินโดยไม่มี
อ านาจตาม พ.ร.บ. 
มาตรการฯ 

การ
สืบสวน 

38/2546, 
275/2551, 
393/2550, 
452/2550 

 25/2547, 453/2550, 
282/2551,517/2551, 
450/2550,451/2550,  

10 

3.ค้นบ้านหลายครั้ง 
โดยมีหมายค้นไม่พบ
ส่ิงผิดกฎหมาย ไม่
สืบสวนให้ชัดเจน 

การค้น 98/2549 ,120/2549 2 

4.ค้นที่รโหฐานโดยมี
หมายค้น ไม่ค้นรถ 
ยนต์ต่อหน้าผู้ครอบ 
ครอง หรือบุคคลอื่น
อย่างน้อย 2 คน 

การค้น 205/2550, 209/2550 2 

5.ไม่มีการสืบสวนหลัง
เกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง 

การ
สืบสวน 

14/2549,  93/2549 2 

6.ไม่รีบน าปัสสาวะ           
สีม่วงของกลางส่งให ้
กับ พงส.ในโอกาส
แรกทันท ี

การ
สอบสวน 

200/2551   1 

รวม 33 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

4 ขาดความรู้ และ
ความเข้าใจหลัก
กฎหมาย 
ระเบียบ ค าสั่ง 
และข้อบังคับ
อย่างเพียงพอ 

9 1.ยึดทรัพย์สินโดยไม่มี
อ านาจตาม พ.ร.บ. 
มาตรการฯ 

การ
สืบสวน 

38/2546, 
275/2551, 
393/2550, 
452/2550 

 25/2547, 453/2550, 
282/2551,517/2551, 
450/2550,451/2550,  

10 

2.ควบคุมผู้ต้องหาไว้
ก่อนที่จะออกหมายจับ 

การ
ควบคุม 

23/2547, 459/2550 2 

3.น าตัวผู้ต้องหาคดียา
เสพติดไปควบคุมโดย
มิใช่เพื่อการสอบสวน 

การ
ควบคุม 

18/2546, 24/2549, 130/2549 3 

4.ไม่ค้นรถยนต์ต่อหน้า 
ผู้ครอบครอง หรือบุค 
คลอื่นอย่างน้อย 2 คน 

การค้น 205/2550, 209/2550 2 

5.ส่งหมายเรียกผู้ต้อง 
หาทางไปรษณีย ์

หมายเรียก 18/2547   1 

6.ใส่เครื่องพันธนาการ
เกินกว่าเกินความจ า 
เป็นในสถานีต ารวจใน
คดีที่ผู้ต้องหามอบตัว 

การ
ควบคุม 

24/2545   1 

7.ค้นในท่ีสาธารณะ
อันเป็นการประจานผู้
ถูกค้น 

การค้น 13/2547   1 

8.ค้นโดยอ้างกฎอัย 
การศึก โดยไม่ท าบัน 
ทึกการตรวจค้นและ
บัญชียึดทรัพย ์

การค้น 19/2548   1 

9. ไม่รีบรวบรวมพยาน 
หลักฐานฝ่ายผู้ต้อง 
หาเพื่อพิสูจน์ความ
บริสุทธิ ์

การ
สอบสวน 

40/2549   1  

รวม 22 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

5 ขาดจิตส านึก
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งขาดการ
ฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอและ
ต่อเนื่อง 

9 
 
 
 
 
 

1.  ส่งหมายเรียก
ผู้ต้องหาทาง
ไปรษณีย์ 

หมายเรียก 18/2547   1 

2. บันทึกการจับกุมไม่
ละเอียดเพียงพอ  
ที่จะให้ผู้ถูกจับ
เข้าใจข้อกล่าวหา
ในการต่อสู้คดีได ้

การจับ 5/2547   1 

3. ค้นในท่ีสาธารณะ
อันเป็นการ
ประจานผู้ถูกค้น 

การค้น 13/2547   1 

4. ค้นแล้วยิงปืนเข้าไป
ในท่ีรโหฐานเกิน
กว่าเหต ุ

การค้น 3/2548   1 

5. ค้นโดยไม่มีหมาย
ค้นอ้างกฎอัยการ
ศึก ไม่ท าบันทึก
การตรวจค้นและ
บัญชียึดทรัพย ์

การค้น 19/2548   1 

6.ค้นในท่ีสาธารณะ
โดยไม่แต่งเครื่อง 
แบบและไม่ได้แสดง
นามและต าแหน่ง 
ก่อนการตรวจค้น 

การค้น 111/2549   1 

7.ล่อซื้อยาบ้า ผู้ต้องหา 
หลบหน ีเจ้าหน้าที่
ต ารวจได้ยิงปืนไปท่ีรถ
ของผู้ต้องหาแต่ถูก
บุตรของผู้ต้องหาถึง 
แก่ความตาย 

ฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา 

28/2547, 99/2549 2 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

5 ขาดจิตส านึก
และจรรยาบรรณ
วิชาชีพในการ
ปฏิบัติหน้าที่
รวมทั้งขาดการ
ฝึกอบรมอย่าง
เพียงพอและ
ต่อเนื่อง 

9 8.ยิงนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศถึงแก่
ความตายเนื่องจาก
เหตุทะเลาะวิวาท 

ฆ่าผู้อื่นโดย
เจตนา 

77/2551    1 

9.น าแผงเหล็กปิดกั้น
ทางเข้าออกท าให้ผู้
ถูกละเมิดไม่สามารถ
เข้าร่วมชุมนุมได ้

เสรีภาพใน
ร่างกาย 

196/2552   1 

รวม 10 
6 ไม่ปฏิบัติหน้าที่

ตามระเบียบ 
ค าส่ังส านักงาน
ต ารวจแห่งชาต ิ

5 1.ไม่ลง ปจว.รับค าร้อง
ทุกข์ตามระเบียบและ
ไม่สอบสวนคดีท าร้าย
ร่างกายจน กระทั่งคดี
ขาดอายุความ 

ค าร้องทุกข ์ 237/2551   1 

2.ไม่ควบคุมดูแล
ผู้ต้องขังในห้อง 
ควบคุมท าให้ผู้ต้องหา
ท าร้ายร่างกายกันถึง
แก่ความตาย 

การควบคุม 4/2546   1 

3.ใส่เครื่องพันธนาการ
เกินกว่าเกินความจ า 
เป็นในสถานีต ารวจ    
ในคดีที่ผู้ต้องหามอบตัว 

การควบคุม 24/2545   1 

4.ปล่อยชั่วคราวล่าช้า การปล่อยชั่วคราว 2/2548   1 

5.ให้ผู้ชี้ตัวเห็นผู้ถูกชี้
ตัวก่อนการชี้ตัว 

การสอบสวน 23/2547   1 

รวม 5 
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ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

7 ขาดการ
ตรวจสอบให้
แน่ใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

3 1. ไม่สืบสวนและ
สอบสวนเชื่อม โยง
พยานหลักฐานอื่น 
โดยดูเฉพาะ ภาพ
จากกล้องวงจรปิด 
แล้วยื่นค า ร้องต่อ
ศาลออกหมายจับ
ท าให้จับ ผิดตัว 

หมายจับ 369/2551   1 

2. จับโดยมีหมายจับ
แต่จับผิดตัว 

การจับ 7/2548, 494/2551 2 

3. ไม่สืบสวนให้มีหลัก 
ฐานชัดเจนก่อนที่จะไป
ขอหมายค้นต่อศาล 

หมายค้น 38/2546,  3/2548 2 

รวม 5 

8 ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่เหมาะสม 

4 1.พิมพ์มือผู้ต้องหาที่มี
ค าร้องขอปล่อยชั่วคราว 
ภายในห้องควบคุม 

การสอบสวน 19/2546   1 

2.ห้ามคนเข้าประเทศ
เกินสมควรกว่าเหตุ
เป็นเวลา 100 ปี 

ตรวจคนเข้า
เมือง 

1/2547   1 

3. ให้ส่ือมวลชนถ่าย 
ภาพผู้ต้องหาในห้อง 
ควบคุม และใส่เครื่อง
พันธนา การในสถานี
ต ารวจ 

การให้ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
ส่ือมวลชน 

24/2545   1 

4. โฆษณาคดีที่เลิกกัน
แล้วโดยเจตนาให้เสื่อม
เสียต่อชื่อเสียง 

การให้ข้อมูล
ข่าวสารต่อ
ส่ือมวลชน 

18/2548   1 

รวม 4 



111 
 

ตารางท่ี 7 สรุปสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

ล าดับ สาเหต ุ
วิธีการละเมิด 

ประเภท 
เร่ืองรายงานการตรวจสอบ 

จ านวน วิธีการ รายงานที ่ รวม 

9 แสวงหา
ผลประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ 

1 เป็นเจ้าพนักงานเรียก
รับเงินคดีอาวุธปืน 

เป็นเจ้า
พนักงาน
เรียกรับ
ทรัพย์สิน
โดยมิชอบ 

23/2549,    545/2552 2 

10 ใช้อ านาจเกิน
ความจ าเป็น 

1 แต่งตั้งพนักงาน
สอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไป
ควบคุมคดีที่ตนมีส่วน
ได้เสีย 

การ
สอบสวน 

18/2548   1 

11 ละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย 

1 เลือกปฏิบัติในการ
ด าเนินคดีเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างอาคาร 

การจับ 18/2547   1 

ที่มา :  ตารางแยกประเภทเรื่องตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่าง พ.ศ.   
2545 - พ.ศ. 2552 

 

จากการจ าแนกสาเหตุและวิธีการละเมิดและแยกประเภทการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 11 สาเหตุ ซึ่งสามารถสรุปในภาพรวมของวิธีการแต่ละสาเหตุที่ละเมิด
ได้ดังต่อไปนี ้

 

1. เจตนาหรือจงใจหรือลุแก่อ านาจหรือใช้อ านาจเกินขอบเขต ไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมาย จ านวน 57 เรื่องรายงาน ได้แก ่ 

1.1 การท าร้ายร่างกายโดยปรากฎร่องรอยบาดแผลเป็นหลักฐาน  จ านวน 9           
เรื่องรายงาน 

1.2 ท าร้ายร่างกายโดยใช้เสื้อคลุมหัว และมือตบหูท้ังสองข้าง กระทืบซ้ าหน้าอก
และท้อง  บังคับให้รับสารภาพ จ านวน 4 เรื่องรายงาน 

1.3 หน่วงเหนี่ยวกักขังให้รับสารภาพ จ านวน 3 เรื่องรายงาน 
1.4 จับโดยไม่มีหมายจับและท าร้ายร่างกายให้รับสารภาพ ยึดทรัพย์สินไป  และ

แจ้งข้อหา จ านวน 8 เรื่องรายงาน 
1.5 ไม่แจ้งสิทธิและไม่ให้ผู้ต้องหาใช้สิทธิแจ้งญาติ จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
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1.6 แจ้งสิทธิแต่ไม่ให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติหรือบุคคลไว้วางใจทราบ  
จ านวน 2 เรื่องรายงาน 

1.7 ควบคุมผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะออกหมายจับ จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
1.8 ควบคุมผู้ต้องหาต่างด้าวซึ่งกักขังแทนค่าปรับเสร็จแล้วไม่ปล่อยตัวหรือ

ด าเนินการส่งกลับประเทศโดยเร็ว จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
1.9 น าตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปควบคุมโดยมิใช่เพื่อการสอบสวน  จ านวน 3 

เรื่องรายงาน 
1.10 สร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเพื่อการแจ้งข้อกล่าวหา  จ านวน 2               

เรื่องรายงาน 
1.11 จับโดยมีหมายจับแต่ใช้ก าลังบังคับไปและไม่แจ้งสิทธิผู้ต้องหาชั้นจับกุม  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.12 ค้นโดยมีหมายค้นแล้วยิงปืนเข้าไปในที่รโหฐานเกินกว่าเหตุ  จ านวน 1                          

เรื่องรายงาน 
1.13 ค้นโดยอ้างกฎอัยการศึก โดยไม่ท าบันทึกการตรวจค้นและบัญชียึดทรัพย์  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.14 ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น พบโพยสลากกินรวบ  จ านวน 1                     

เรื่องรายงาน 
1.15 ค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้น ไม่แสดงนามและต าแหน่ง พบบัญชี

ค่าอาหารกล่าวหาว่าเป็นโพยหวยสลากกินรวบ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.16 จนท.ตร. อีกชุดหนึ่งซึ่งไม่มีหมายค้นเข้าท าการตรวจค้นแทนอีกชุดหนึ่งซึ่งมี

หมายค้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.17 ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นแล้วจับกุมยึดรถ จักรยานยนต์ผู้ถูกละเมิด 

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.18 ค้นหลายครั้งโดยไม่มีหมายค้น ไม่พบยาเสพติดอ้างว่าใช้กฎอัยการศึก  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.19 ค้นในที่สาธารณะโดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงนามและต าแหน่ง 

ก่อนการตรวจค้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.20 ค้นในที่สาธารณะใช้อาวุธปืนจี้ที่เอว แล้วท าการตรวจค้น เป็นการกระท า

เกินกว่าเหตุ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
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1.21 เรียกหลักประกันเกินกว่าที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.22 ต้ังข้อหาต่อสู้ขัดขวางและบังคับให้ลงชื่อรับสารภาพในบันทึกการจับกุม  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.23 พูดจูงใจว่าจะฟ้องในวันรุ่งขึ้นหากผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ  จ านวน 1 

เรื่องรายงาน 
1.24 ไม่แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าผิดแล้วแจ้งข้อหาให้ทราบ  จ านวน 1 

เรื่องรายงาน 
1.25 ไม่น าแพทย์มาท าการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุและไม่เร่งรัดท าการ

สืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.26 ล่อซื้อยาบ้า ผู้ต้องหาหลบหนี เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยิงปืนไปที่รถของผู้ต้องหา

แต่ถูกบุตรของผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
1.27 ยิงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถึงแก่ความตายเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาท  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.28 ไม่แจ้งข้อหาท าร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
1.29 น าแผงเหล็กปิดกั้นทางเข้าออกท าให้ผู้ถูกละเมิดไม่สามารถเข้าร่วมชุมนุมได้ 

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 

2.  ขาดจิตส านึกในการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน  จ านวน 48 เรื่อง
รายงาน ได้แก่ 

 2.1 ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน และไม่รวดเร็ว 
ต่อเนื่อง เป็นธรรม จ านวน 36 เรื่องรายงาน 

 2.2 ไม่สอบสวนรวบรวบพยานหลักฐานคดีฆ่าผู้อื่นเพื่อพิสูจน์ความผิดด้วยความ
โปร่งใส จ านวน 2 เรื่องรายงาน 

 2.3 ไม่ลง ปจว.รับค าร้องทุกข์ตามระเบียบและไม่สอบสวนคดีท าร้ายร่างกาย
จนกระทั่งคดีขาดอายุความ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.4 ไม่มาตามหมายเรียกโดยมีเหตุอันสมควรแต่ พงส.พูดว่าจะออกหมายจับ  
จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.5 ไม่รวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์  จ านวน 1 
เรื่องรายงาน 
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 2.6 การตรวจพิสูจน์น้ ามันล่าช้า ท าให้การสอบสวนไม่เสร็จสิ้น  จ านวน 1              
เรื่องรายงาน 

 2.7 ไม่รีบสอบสวนด้วยความรวดเร็ว และย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ผู้ถูกละเมิดไปร้องเรียน 
จึงแต่งตั้ง พงส. ใหม่ท าการสอบสวนเสร็จสิ้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.8 ไม่รีบสอบสวนคดีท าร้ายร่างกายด้วยความรวดเร็วเป็นเหตุให้คดีขาด                   
อายุความ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.9 ไม่รีบสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานคดีท าร้ายร่างกายจนกระทั่งผู้ต้องหา
หลบหนี จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.10  ไม่น าแพทย์มาท าการชันสูตรพลิกศพในที่เกิดเหตุและไม่เร่งรัดท าการ
สืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้าย จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 2.11  ไม่แจ้งข้อหาท าร้ายร่างกายอีกฝ่ายหนึ่ง จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 2.12  ไม่สอบสวนให้ชัดเจนก่อนให้ข่าวสื่อมวลชน จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
3. ขาดจิตส านึกในการสืบสวนแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน จ านวน 33 

เรื่องรายงาน ได้แก่  
 3.1 ไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนและหลังเกิดเหตุอย่างเป็นขั้นตอน  

จ านวน 16 เรื่องรายงาน 
 3.2 การยึดทรัพย์สินโดยไม่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534 จ านวน 10 เรื่องรายงาน 
 3.3 ค้นบ้านหลายครั้ง โดยมีหมายค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ไม่สืบสวนให้ชัดเจน  

จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 3.4 ค้นที่รโหฐานโดยมีหมายค้น ไม่ค้นรถยนต์ต่อหน้าผู้ครอบครอง หรือบุคคลอื่น

อย่างน้อย 2 คน จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 3.5 ไม่มีการสืบสวนหลังเกิดเหตุอย่างต่อเนื่อง จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 3.6 ไม่รีบน าปัสสาวะสีม่วงของกลางส่งให้กับ พงส.ในโอกาสแรกทันที  จ านวน            

1 เรื่องรายงาน 
4. ขาดความรู้ และความเข้าใจหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง และข้อบังคับ

อย่างเพียงพอ จ านวน 22 เรื่องรายงาน ได้แก่ 
 4.1 การยึดทรัพย์สินโดยไม่มีอ านาจตามพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2534 จ านวน 10 เรื่องรายงาน 
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 4.2 ควบคุมผู้ต้องหาไว้ก่อนที่จะออกหมายจับ จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 4.3 น าตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดไปควบคุมโดยมิใช่เพื่อการสอบสวน  จ านวน               

3 เรื่องรายงาน 
 4.4 ไม่ค้นรถยนต์ต่อหน้าผู้ครอบครอง หรือบุคคลอื่นอย่างน้อย 2 คน  จ านวน               

2 เรื่องรายงาน 
 4.5 ส่งหมายเรียกผู้ต้องหาทางไปรษณีย์ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 4.6 ใส่เครื่องพันธนาการเกินกว่าเกินความจ าเป็นในสถานีต ารวจ ในคดี                        

ที่ผู้ต้องหามอบตัว จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 4.7 ค้นในที่สาธารณะอันเป็นการประจานผู้ถูกค้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 4.8 ค้นโดยอ้างกฎอัยการศึก โดยไม่ท าบันทึกการตรวจค้นและบัญชียึดทรัพย์  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 4.9 ไม่รีบรวบรวมพยานหลักฐานฝ่ายผู้ต้องหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์  จ านวน           

1 เรื่องรายงาน 
5. ขาดจิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง จ านวน 10 เรื่องรายงาน ได้แก ่
 5.1 ส่งหมายเรียกผู้ต้องหาทางไปรษณีย์ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.2 บันทึกการจับกุมไม่ละเอียดเพียงพอที่จะให้ผู้ถูกจับเข้าใจข้อกล่าวหาในการ

ต่อสู้คดีได้ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.3 ค้นในที่สาธารณะอันเป็นการประจานผู้ถูกค้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.4 ค้นแล้วยิงปืนเข้าไปในที่รโหฐานเกินกว่าเหตุ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.5 ค้นโดยไม่มีหมายค้น อ้างกฎอัยการศึก ไม่ท าบันทึกการตรวจค้นและบัญชี

ยึดทรัพย์ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.6 ค้นในที่สาธารณะโดยไม่แต่งเครื่องแบบและไม่ได้แสดงนามและต าแหน่ง 

ก่อนการตรวจค้น จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 5.7 ล่อซื้อยาบ้า ผู้ต้องหาหลบหนี เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยิงปืนไปที่รถของผู้ต้องหา

แต่ถูกบุตรของผู้ต้องหาถึงแก่ความตาย จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 5.8 ยิงนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศถึงแก่ความตายเนื่องจากเหตุทะเลาะวิวาท  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
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 5.9 น าแผงเหล็กปิดกั้นทางเข้าออกท าให้ผู้ถูกละเมิดไม่สามารถเข้าร่วมชุมนุมได้  
จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

6. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ค าสั่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จ านวน 5 เรื่อง
รายงาน ได้แก ่

 6.1 ไม่ลง ปจว.รับค าร้องทุกข์ตามระเบียบและไม่สอบสวนคดีท าร้ายร่างกาย
จนกระทั่งคดีขาดอายุความ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 6.2 ไม่ควบคุมดูแลผู้ต้องขังในห้อง ควบคุมท าให้ผู้ต้องหาท าร้ายร่างกายกันถึง
แก่ความตาย จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 6.3 ใส่เครื่องพันธนาการเกินกว่าเกินความจ าเป็นในสถานีต ารวจ ในคดี                       
ที่ผู้ต้องหามอบตัว จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

 6.4 ปล่อยชั่วคราวล่าช้า จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 6.5 ให้ผู้ชี้ตัวเห็นผู้ถูกชี้ตัวก่อนการชี้ตัว จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
7. ขาดการตรวจสอบให้แน่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 5 เรื่องรายงาน ได้แก ่
 7.1 ไม่สืบสวนและสอบสวนเชื่อมโยงพยานหลักฐานอ่ืนโดยดูเฉพาะภาพจาก

กล้องวงจรปิดแล้วยื่นค าร้องต่อศาลออกหมายจับ ท าให้จับผิดตัว จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 7.2 จับโดยมีหมายจับแต่จับผิดตัว จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
 7.3 ไม่สืบสวนให้มีหลักฐานชัดเจนก่อนที่จะไปขอหมายค้นต่อศาล  จ านวน 2 

เรื่องรายงาน 
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เหมาะสม  จ านวน 4 เรื่องรายงาน ได้แก ่
 8.1 พิมพ์มือผู้ต้องหาที่มีค าร้องขอปล่อยชั่วคราวภายในห้องควบคุม  จ านวน 1 

เรื่องรายงาน 
 8.2 ห้ามคนเข้าประเทศเกินสมควรกว่าเหตุเป็นเวลา 100 ปี จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 8.3 ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพผู้ต้องหาในห้องควบคุม และใส่เครื่องพันธนาการใน

สถานีต ารวจ จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
 8.4 โฆษณาคดีที่เลิกกันแล้วโดยเจตนาให้เสื่อมเสียต่อชื่อเสียง จ านวน 1 เรื่องรายงาน 
9.  แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ  จ านวน 2 เรื่องรายงาน 

ได้แก่ การเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับเงินคดีอาวุธปืน จ านวน 2 เรื่องรายงาน 
10. แต่งตั้งพนักงานสอบสวนชั้นผู้ใหญ่ไปควบคุมคดีที่ตนมีส่วนได้เสีย  

จ านวน 1 เรื่องรายงาน 



117 
 

11. เลือกปฏิบัติในการด าเนินคดีเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร จ านวน 1 เรื่องรายงาน 

สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากสภาพปัญหาและ
ข้อมูลรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พบว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญา
บัตรละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวนมาก คณะผู้วิจัยเห็นว่า เรื่องที่เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดส่วนใหญ่
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสอบสวนสืบสวน รวมทั้งผู้ควบคุมการปฎิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นสัญญา
บัตรซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต ารวจชั้นประทวนอีกด้วย 
ดังนั้น การร้องเรียนผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ถูกละเมิดจึงร้องเรียนเจ้าหน้าท่ีต ารวจชั้นสัญญาบัตร
มากกว่าส่วนปริมาณจังหวัดที่ร้องเรียนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานครนั้น สาเหตุเพราะจ านวน
ประชากรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีจ านวนมาก ย่อมเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มากกว่าจังหวัดอ่ืน 

สาเหตุและวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  จากการสัมภาษณ์
เชิงลึก และการประชุมกลุ่มย่อยได้ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนมีสาเหตุ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ใช้ความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เจตนา
จงใจ ลุแก่อ านาจ ใช้อ านาจเกินขอบเขต ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยวิธีการบังคับขู่เข็ญและท าร้ายร่างกาย  

 

5.2  ข้อเสนอแนะ  
จากการศึกษาสภาพปัญหา วิธีการและสรุปสาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ 

ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้วคณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
1.  เจ้าหน้าที่ต ารวจระดับชั้นสัญญาบัตรมีสถิติการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงมาก             

คิดเป็นร้อยละ 72.48 ของจ านวนเรื่องรายงาน จึงเห็นควรต้องหาแนวทางในการป้องกัน แก้ไข              
โดยเร่งด่วน 

2.  ประเภทของการละเมิด จ าแนกได้ 19 ประเภท วิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน มี
วิธีการละเมิด จ านวน 69 วิธี  เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจทราบอย่างแพร่หลาย เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวาง
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขต่อไป 

3.  สาเหตุของการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย             
จ าแนกได้ จ านวน 11 สาเหตุและมีวิธีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 81 วิธี เห็นควรให้ศึกษา
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แนวทางป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมต่อยอดเรื่องนี้เพื่อจัดท า
เป็นคู่มือส าหรับภาคประชาชนและคู่มือปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าท่ีต ารวจผู้ปฏิบัติงานต่อไป 

4. ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจและประชาชนให้ทราบถึง
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีคู่มือการปฏิบัติงาน
ฉบับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือประชาชนประกอบการฝึกอบรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลอย่างจริงจัง 

5. ควรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรของต ารวจให้ยึดหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชน
เสรีภาพอย่างเคร่งครัด การท างานของต ารวจจะต้องไม่มีการละเมิดสิทธิให้ต ารวจทุกคนระลึกถึง
คติของต ารวจทั้งในการท างาน  ในวัฒนธรรมองค์กรของศาลมองการละเมิดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก 
ให้เน้นในเรื่องของความสุจริต เราอยากให้ต ารวจมีการปลูกฝังจากองค์กร หรือ การฝึกอบรม 
หลักการในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะผู้วิจัย เห็นว่า การให้ความรู้ความเข้าใจและการฝึกปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่  
ของเจ้าหน้าที่ต ารวจเป็นเรื่องที่ส าคัญมากประการหนึ่งในการก าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ เพราะการพัฒนาบุคลากรเป็นรากฐาน
ปัจจัยส าคัญ น าไปสู่ความส าเร็จของงานตามที่ทางราชการก าหนดเป้าหมายไว้ แต่งานซึ่งเป็น
ภารกิจของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับและเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 
ต่าง ๆ มากมาย  ดังนั้น จึงต้องมีการฝึกปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ต ารวจมีความรู้ ความเข้าใจให้ถึงระดับ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางอย่างมืออาชีพ จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความส าเร็จ          
สมความมุ่งหมายของทางราชการ 

ส าหรับการจะวางแนวทางการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ต ารวจดังกล่าวแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่ายังมีข้อมูลไม่เพียงพอ และควรศึกษา
ข้อมูลจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องประกอบ เพื่อวางมาตรการ     
แนวทางการแก้ไข และป้องกันดังกล่าวได้อย่างครอบคลุมในการวิจัยขั้นตอนต่อไป เพื่อน าไปสู่การ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมฉบับ
เจ้าหน้าที่ต ารวจและฉบับประชาชนต่อไป 
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ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1 24/2545 นายดวง

เฉลิม   อยู่

บํารุง

นายดวง

เฉลิม  อยู่

บํารุง

ชัน้

สัญญา

บัตร

พงส.

ตร., กรมราชทัณฑ์ , 

 สภาการ

หนังสือพิมพ์

แห่งชาติ,

สมาคมนักข่าว

นักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทย

กรุงเทพ

มหานคร

2 พ.ค. 45 1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย
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ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

2 4/2546 นางอําพร  

ตระกูลเล็ก

นายสุลัย

มาล  

ตระกูลเล็ก

ด.ต. วิสูตร  ศรีปาน กรุงเทพ

มหานคร

20 ก.ค. 45 1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

3 18/2546 นายชยุต  

ก้องชยัชนะ

 กับ นาง

ฉวีวรรณ   

เกิดแก้ว

นายชยุต  

ชยัชนะ

ร.ต.อ. เชษฐพันธ์   

วิชยัดิษฐ  กับพวก

สุราษฎร์

ธานี

16-19 ม.ค. 

2545

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 

2540

2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา

 310            

2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

4 19/2546 นายเชษฐา 

 พวงหัตถ์

นายเชษฐา 

 พวงหัตถ์

พงส. พงส. สน.นครบาล 

บางโพงพาง

กรุงเทพ

มหานคร

23 ก.ค. 45 ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

5 35/2546 นางสาว

รดามณี   

พูลวงศ์

นายสมควร 

  

มณีพราว  

(สามีผู้ร้อง)

- จนท.ตร. สภ.เมือง

สระบุรี

สระบุรี  9 ต.ค. 2545 ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.

 31

1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

6 38/2546 นางนิจนิ

รันดร์  หาริ

ชยั  (พุฒ

วัจน์)  , ดต.

สุพจน์  พุฒ

วัจน์

นางนิจนิ

รันดร์  หาริ

ชยั  (พุฒ

วัจน์)  , ดต.

สุพจน์  พุฒ

วัจน์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่จ ารวจภูธร

 อ.เลิงนกทา  และ

ฝ่ายปกครอง อ.เลิง

นกทา  จ.ยโสธร

ยโสธร 19 มี.ค. 

2546  เวลา

ประมาณ 

14.00 น.

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

7 41/2546 นางดาหวัน 

 ขันทองก

หล่อ

นายชาติ  

ขันทองหล่อ

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.ดอนเจดีย์

สุพรรณบุ

รี

11 ก.พ. 46 ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

8 42/2546 ปกปิดชือ่

อ้างว่าสามี

ผู้ละเมิดอ่าน

เขียน

หนังสือ

ไม่ได้

นางละเอียด

 จุนอุทัย 

อายุ 53 ปี

ชัน้

สัญญา

บัตร

จนท.ตํารวจ สภ.

เมืองสุพรรณบุรี

สุพรรณบุ

รี

17 กพ.46  

10.00 น.

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

9 43/2546 นายสมศักดิ์

 ถนอมวร

กูล   บุตรผู้

ถูกละเมิด

นายดํารง 

ถนอมวรกูล

     

นางสมศรี 

ถนอมวรกูล

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.แม่ริม และ สภ.

แม่วาง

เชยีงใหม่ 24 ตค. 53  

เวลา 23.00

น.

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

10 44/2546 นายสุทัศน์ 

 ศรีษะมุข 

พ่ีชายของผู้

ถูกละเมิด

นาย พงษ์

พัฒน์  

ศรีษะมุข

พ.ต.ต. สุบรรณ  บุญ

หลักธรรม

บุรีรัมย์ 20 ก.พ. 46 1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

11 1/2547 นางปณิตา 

ใสยารัตน์

นายปีเตอร์ 

อัดลัล นาช

ชัน้

สัญญา

บัตร

ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ ส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมือง

กรุงเทพ 12 พ.ค. 42 1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

12 5/2547 แพทย์หญิง

 สุรางค์  

เลิกคชธาร

น.ส.พร

พิมล  

สมัครชว่ย

ร.ต.อ. สมยศ  อุดมรักษา

ทรัพย์

กทม. 27/2/2546

เวลา

ประมาณ 

18.00 น.

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

13 6/2547 ปกปิด นายสมาน  

ทองดี

- ตร.สภ.เมืองตาก

และบริษัทประกัน

เอไอเอ

ตาก 9/4/2546 

เวลา 

18.00-18.30

 น.

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

14 12/2547 ปกปิดชือ่ นายสมบูรณ์

  สายอินทร์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ สภ.พล   

จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น 2 เม.ย. 46 1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

15 13/2547 นายสุรเชษฐ์

  เหมะรัต

นายสุรเชษฐ์

  เหมะรัต

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สน.พญาไท

กทม. 6 มี.ค. 46 1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

16 16/2547 ปกปิดชือ่ บุญมา  แซ่

เดา,  เจียเจอ 

 แซ่เดา,  

สมชยั  แซ่

เดา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.หล่มเก่า  จ.

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 12 ก.พ. 46 1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

17 18/2547 นางกิตติยา 

แก้วเขียว

นางกิตติยา 

แก้วเขียว

พงส. สน.บางขุนเทียน

และส านักงานเขต

บางบอน

กรุงเทพ

มหาครฯ

- ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

18 21/2547 ปกปิดชือ่ นางอ้อย  

เหมมั่น

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.หล่มเก่า  จ.

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 22 เม.ย. 46 1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

19 23/2547 นายกฤษฎา 

 เกตุปราชญ์

นายกฤษฎา 

 เกตุปราชญ์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.สําโรงใต้  จ.

สมุทรปราการ

สมุทรปรา

การ

16 ก.ย. 46 1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

20 24/2547 นายธนา

ฤทธิ ์ วิเศษ

สุวรรณ

นายธนา

ฤทธิ ์ วิเศษ

สุวรรณ

- สน.คลองตัน  

กรุงเทพฯ

กทม. 29 ก.ค. 46 1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

21 25/2547 ปกปิด นายพงษ์

เทพ และ

นางอํา

ไพพรรณ

ชัน้

สัญญา

บัตร 

และ

พงส.

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.พะวอ

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.แม่ท้อ

3. สํานักงาน

ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

ตาก 27 พ.ค. 46 ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม. 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

22 28/2547 - ด.ช.จักร

พันธ์ 

ศรีสอาท

(บุตรของ

ผู้ต้องหา)

ชัน้

สัญญา

บัตร

1. จนท.ตร.สน.บาง

ขัน

2. จนท.ตร.สน.

นางเลิง้

กรุงเทพฯ 23 ก.พ. 47 1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

23 2/2548 นายจิรพันธ์

 ศรีปัญจากุล

นายจิรพันธ์

 ศรีปัญจากุล

พงส. พงส. สน.พระราชวัง กรุงเทพฯ ยาวนาน 1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

24 3/2548 กรรมการ

สิทธิ

มนุษยชน

นายนิสสัย 

 ศตะกรุมะ

นางอุดม  

ศตะกรูมะ

ชัน้

สัญญา

บัตร

กองปราบปราม พระนครศ

รีอยุธยา

7 ก.ค. 47 มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

25 6/2548 นายตํารวจ 

 จุลพันธ์

นางบํารุง  

วงษ์พินิจ

นายสมบูรณ์

  จุลพันธ์  

(พ่ีชายผู้ร้อง)

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

เนินมะปราง  จ.

พิษณุโลก

พิษณุโลก 25 มิ.ย. 44 1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

26 7/2548 นายอาหลัง่ 

 หวุ่นเฌอกู่

นายอาเคอ 

 หวุ่นเฌอกู ้

(พ่ีชายผู้ร้อง)

พงส. เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.แม่สรวย  จ.

เชยีงราย

เชยีงราย 18 ก.พ. 46 1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

27 11/2548 นางสาว

คล้ายเดือน 

 ฤทธิพร

เจริญ (ร้อง

แทน)

นางธิดา

ทิพย์ มีฤทธิ์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ปส.ภาค 4

 และเจ้าหน้าที่

ตํารวจสภ.เมือง

หนองคาย

หนองคาย 23 ต.ค. 46 1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

28 16/2548 นายรุ่ง ศรี

ม่วง

นายรุ่ง ศรี

ม่วง

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจ ภูธร 

อําเภอคลองขลุง

กําแพงเพ

ชร

10 มี.ค. 47 1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

29 17/2548 นางอนงค์

กมล แซ้อ้ึง

ผู้ร้องฯ - เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สน.สามเสน

กรุงเทพฯ 13/2/2546 1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

30 18/2548 นายตุลย์ ศิ

ริกุลพิพัฒน์

นายตุลย์ ศิ

ริกุลพิพัฒน์

พล.ต.อ. สันต์ ศรุตานนท์

กับพวก

กรุงเทพ 18 มิ.ย. 47 ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

31 19/2548 นายสาการี

ยา อาแว 

กับพวก

นายสาการี

ยา อาแว 

กับพวก

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

เมืองปัตตานี

ปัตตานี 10 ต.ค. 47 1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

32 21/2548 นายนิทัศน์ 

 แซ่จึง

นายนิทัศน์ 

 แซ่จึง

ชัน้

ประทว

น

1. นายราเชนทร์  

พรหมบุตร

2. นายเพงเพชร์  ศรี

เพิง

3. จ.ส.ต.สําเริง  คง

เบี้ยว

4. จ.ส.ต.วันชยั 

ดําเนินเมือง

5.สน.โชคชยั

6. กองบัญชาการ 

ตร.นครบาล

กทม. 25-26 มี.ค. 

2546

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

33 50/2548 นางจิตราพร

  เจริญเวียง

ผู้ร้อง - เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

กก.สส.ภ.9

สงขลา ประมาณปี 

2541

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

34 3/2549 นายกรีฑา 

ยกย่อง กับ

พวก

ผู้ร้อง พ.ต.อ. รณพงษ์  ทรายแก้ว 

กับพวก

ระนอง ประมาณ 

2546

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

35 14/49 ปกปิดชือ่ นายจริน  

วงศธร

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

เวียงแหว  อ.เวียง

แหง  จ.เชยีงใหม่

เชยีงใหม่ 24 พ.ย. 46 1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

36 23/2549 นายเหว  

เหรียญมุง

นายเหว  

เหรียญมุง

พ.ต.ต. ลิขิต  ชนะไพร่พล  

สภ.กรับใหญ่  อ.

บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี

ราชบุรี 30 พ.ค. 44 1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

37 24/2549 ด.ต.พล

ประสิทธิ ์ 

ยอดนพภา

นายสุวัฒน์

ชยั  ยอด

นพภา บุตร

ผู้ร้อง

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ปราบปรามยาเสพ

ติด จ.สงขลา

ร.ต.อ.สุรศักดิ ์ 

สุวรรณ

สงขลา 7 ก.ค. 44 1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

38 26/2549 นายเกษม  

จิตนวิบูลย์  

และ นาย

สมเกียรติ  

จันสีเผือก

นายรังสรรค์

  จิตนวิบูลย์

 และ นาย

อนุกูล  จันสี

เผือก

ชัน้

ประทว

น

เจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

เฉพาะกิจ สภ.

พระนครศรีอยุธยา

ด.ต.สุทธิ  เจียมพงษ์

 และพวก

พระนครศ

รีอยุธยา

13 พ.ค. 46 1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

39 40/2549 เด็กหญิง

ปานนรี  

ขวัญจุล

บิดาผู้ร้อง พงส. จนท.สภ.โคกโพธิ ์ 

จ.ปัตตานี

ปัตตานี 18 พ.ย. 46 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

40 41/2549 นางพิกุล  

พรหมจันทร์

นายเกียรติ

ศักดิ ์ กิตย์

บุญครอง

พงส. เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

เมือง จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ 26 ก.ค. 47 1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

41 80/2549 ปกปิดชือ่ นายนิคม 

และนาง

กัญรญา  

อุ่นแก้ว

พงส. เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวตภูธร 

สภ.ครบุรี

นครราชสี

มา

28 มี.ค. 46 1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

42 93/2549 นางลําใย  

วงศ์ศิริ

วิพัฒน์

นางลําใย  

วงศ์ศิริ

วิพัฒน์

ร.ต.อ. บุญเชญิ  ชเูสือหึง นครศรีธร

รมราช

- 1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

43 98/2549 นางคําเผ่ือ  

จันทร์พิลา

นางคําเผ่ือ  

จันทร์พิลา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.หล่มสัก  จ.

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ - 1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

44 99/2549 นางสาว

ธารทิพย์  

เจริญกิจ

ไพศาล

นายบุญมา  

ธรรมรุ่ง

เจริญ

ชัน้

ประทว

น

ส.ต.ท.

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี

อิสระพันธ์  สุขอร่าม

เพชรบุรี 22 ก.พ. 46 1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

45 111/2549 นายธงไชย 

สายัณห์

นายธงไชย 

สายัณห์

ชัน้

สัญญา

บัตร 

และ

ชัน้

ประทว

น

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สน.ดอนเมือง

กรุงเทพ 10 ส.ค. 45 1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

46 120/2549 นายเจริญ

ศักดิ ์ชาติเวช

นายเจริญ

ศักดิ ์ชาติเวช

พ.ต.ท. พีระพล ณ พัทลุง สุราษฎร์

ธานี

- 1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

47 122/2549 นางลมัย 

หงส์วีรกุล

นางลมัย 

หงส์วีรกุล

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่

ต ารวจสภ.

สมุทรปราการ

สมุทรปรา

การ

30 ต.ค. 44 1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

48 130/2549 นายอุทัย  

บุญน้อม

กับพวก

นายอุทัย  

บุญน้อม

กับพวก

- เจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

สืบสวนจังหวัด

สระบุรี

สระบุรี 13 มี.ค. 10 1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

49 19/2550 คณะกรรมก

ารสิทธิ

มนุษยชน

แห่งชาติ

นายอุไร  ศรี

เหน่

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สังกัดตํารวจภูธร

ภาค 2

ระยอง 24 พ.ค. 48 1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

50 35/2550 น.ช.

ประสิทธิ ์ วี

ระสุข

น.ช.

ประสิทธิ ์ วี

ระสุข

พงส. พนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอรัษฎา 

จังหวัดตรัง

ตรัง 29 มี.ค. 47 1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

51 98/2550 นางสาว

จินตนา  ยา

ปัน

นางสมจิต  

ขยันดี (อา

สะใภ้ของผู้

ร้อง)

- เจ้าหน้าที่ สภ.บ้าน

แหลม  จ.เพชรบุรี

เพชรบุรี 20 ก.พ. 41 1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

52 99/2550 ปกปิดชือ่ นายทอง  

เกตุแพ่ง

- จนท.ตร. สภ. เมือง

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 24 ก.พ. 46 1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

53 114/2550 นางฉอ้อน 

วิจิตรสม

บุตร

นางฉอ้อน 

วิจิตรสม

บุตร

ชัน้

สัญญา

บัตร

จนท.ตร. สภ.เมือง 

ตราด

ตราด 31 ต.ค. 46 1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

54 115/2550 นางอุไร

วรรณ  

จันทร์ดี

นางอุไร

วรรณ  

จันทร์ดี

ชัน้

สัญญา

บัตร

จนท. สภ.เมืองตราด ตราด 31 ต.ค. 46 1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

55 116/2550 นางกิตติมา  

 จันทนาม

นายไชยา 

หรือใจ  

จันทนาม 

(สามีผู้ร้อง)

- จนท.ตร.สภ.ภู

กระดึง  จ.เลย

จ.เลย 6 พ.ค. 46 1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

56 186/2550 นายสันติ  

วาระสิทธิ ์ 

และนาย

พรหมเมต 

 พุ่มทอง

นายสันติ  

วาระสิทธิ ์ 

และนาย

พรหมเขต  

พุ่มทอง

ร.ต.อ. พฤฒ  จํารูญศาสน์

และเจ้าหน้าที่ชดุ

จับกุม

นนทบุรี 8 มิ.ย. 45 1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

57 193/2550 ปกปิดชือ่ นายวิทยะ  

ภาสุกาญจน์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเมืองพัทลุง  

จังหวัดพัทลุง

พัทลุง 20 ก.พ. 46 1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

58 194/2550 ผู้ใชน้ามว่า 

"ชาวบ้าน

ตําบล

หนองปรือ"

นายอํานาจ 

 กฤษ์นาม

ร.ต.อ. วีระวุฒิ  มีได้   

พนักงานสอบสวน 

 สถานีตํารวจภูธร

ตําบลพัทยา  อําเภอ

บางละมุง  จังหวัด

ชลบุรี

ชลบุรี 21 ม.ค. 46 1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

59 195/2550 นางอรุณี 

ดวงพรหม

นางสุนทรี 

เซ่งกิง่

นายส าเนา 

ศรีสงคราม

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร 

อําเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น 

(พ.ต.ท.ทองสุข 

นารีจันทร์)

ขอนแก่น 25 พ.ค. 46 1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

60 196/2550 ปกปิดชือ่ นายชาญชยั

 นิธิโสตถิ

ยากร

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร 

อําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานี

อุดรธานี 6 มิ.ย. 46 1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

61 197/2550 นางหนู

เพียร อยู่สุข

นางหนู

เพียร อยู่สุข

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

จังหวัดยโสธร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอ

ทรายมูล ฯ

ยโสธร 11 เม.ย. 46 1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

62 198/2550 ปกปิดชือ่ นางสําเนียง 

 ชศูรี

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเมือราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี 25 ก.พ. 46 1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

63 199/2550 นายทิวัฒน์ 

 หงษ์คํา

นางทองใบ 

 หงษ์คํา 

(ภรรยาผู้

ร้อง)

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

ตําบลเกาะชา้ง  อ.

แม่สาย  จ.เชยีงราย

เชยีงราย 18 ก.พ. 46 1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

64 200/2550 ปกปิดชือ่ นายศักดิช์าย

 ศรีประทาย

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

เมือง นครราชสีมา  

จ.นครราชสีมา

นครราชสี

มา

14 มิ.ย. 46 1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

65 201/2550 นายขวัญชยั 

 แก้วมูลสา

นายเพชร  

แก้วมูลสา

นางทองใบ 

 แก้วมูลสา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

ตําบลท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 22 ก.พ. 46 1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

66 205/2550 ปกปิดชือ่ นายอนุทิน 

 แก้วมาลา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.แม่เมาะ  จ.

ลําปาง และ

เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง  อ.แม่เมาะ 

 จ.ลําปาง

ลําปาง 19 ก.พ. 46 1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

67 206/2550 นาย

อมรรัตน์  

ศรีวิชยั

นางละไม  

สายคําต่ิง,  

นายเฉลา  

ทองเพ็ง

ชัน้

สัญญา

บัตร

 เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. หล่มสัก  จ.

เพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ 9 เม.ย. 46 1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

68 207/2550 ปกปิดชือ่ นายสัญชาย 

 วรรณกิจ

นางสาว

ยินดี  สุ

คนธา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.

 เมืองสงขลา  จ.

สงขลา

สงขลา 6 ก.พ. 46 1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

69 208/2550 ปกปิดชือ่ นายพัด  ศรี

บุรินทร์

ชัน้

สัญญา

บัตร

จท.ตร.สภ.วังสะพุง 

 จ.เลย

เลย 19 ก.พ. 46 1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

70 209/2550 นางอะจิมิ  

เลาโค๊ะ

นางอะจิมิ  

เลาโค๊ะ

ชัน้

สัญญา

บัตร

สภ. ปาย แม่ฮ่องสอ

น

20 ก.พ. 46 1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

71 211/2550 นายจิตรกร  

เหมะธุลิน

นายภูวนัย  

เหมะธุลิน

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพังโคน จ.

สกลนคร

สกลนคร 26 ก.พ. 46 1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

72 212/2550 นายรุ่งเพชร 

 เรืองรอง

ธรรม

นายอนุ 

และนาย

เอนก  ชนิ

วุฒิโรจน์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอบ้านนา  จ. 

นครนายก

นครนายก 14 ก.พ. 46 1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

73 389/2550 นายดนัส   

วิบูลย์วานิช

นายดนัส   

วิบูลย์วานิช

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจนคร

บาลพญาไท

กรุงเทพม

หานคร

1 ต.ค. 47 

เวลา

ประมาณ 

05.30 น.

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

74 391/2550 นายทองพูน

  เหมียดไธ

สง

นางเสง่ียม  

เหมียดไธสง

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอนาโพธิ ์ 

จังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ 15 พ.ค. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

75 392/2550 นางนิตยา  

หรือ ก้าน  

ศิริวัฒน์

นางนิตยา  

หรือ ก้าน  

ศิริวัฒน์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเลิงนกทา  

จังหวัดยโสธร

ยโสธร 19 มี.ค. 46 เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

76 393/2550 นางเพรียว

พงศ์  เจริญ

วิริยภาพ

นายยาเบบ 

 แหละเล๊าะ

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอจะนะ , 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอบางกล่ํา,  

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

จังหวัดสงขลา  และ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอหาดใหญ่

สงขลา 26 ก.พ. 46 ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

77 394/2550 นางสํารอง 

 กานุสนธิ์

นายวิทยา  

กานุสนธิ์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

กิง่อําเภอหนองฮี  

จังหวัดร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด - บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

78 395/50 นางเหมา  

แสงว่าง

นายหย่า  

แสงว่าง

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจกิง่

อําเภอวังเจ้า  

จังหวัดตาก

ตาก 10 พ.ย. 46 1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

79 397/50 นางเติม  

พระนิมิตร

นางเติม  

พระนิมิตร

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

ตําบลท่าไม้รวก  

อําเภอท่ายาง  

จังหวัดเพชรบุรี

เพชรบุรี 23 เม.ย. 46 1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

80 427/50 นายสําฤทธิ ์

 สาลีทอง

นายสําฤทธิ ์

 สาลีทอง

ดาบ

ตํารวจ

โกสินทร์  ชืน่ชม สุราษฎร์ 27 พ.ย. 48 1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

81 449/50 นางบุญช ู  

เทียนนาวา

นายกฤษฎา 

 เทียนนาวา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

ตําบลแม่เล่ย์  

อําเภอแม่วงก์  

จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรร

ค์

9 ก.พ. 46

เวลา

ประมาณ 

08.00 น.

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

82 450/50 นายสําราญ 

 จินดาจักร์  

และนาง

หลง  แสง

ทอง

นางสุรีรัตน์ 

 แสงสว่าง

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเมืองลําพูน  

จังหวัดพูน

ลําพูน 13 ก.พ. 53 1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม. 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

83 451/50 ปกปิดชือ่ นาย

ไพโรจน์  

เซ่งแก้ว

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอบางขัน  

จังหวัด

นครศรีธรรมราช

นครศรีธร

รมราช

27/2/2546 

เวลา

ประมาณ 

13.00 น.

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

84 452/50 นางสาวศรี

วิไลพร  พล

ยํา

นางสาวศรี

วิไลพร  พล

ยํา

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอโคกศรี

สุพรรณ จังหวัด

สกลนคร

สกลนคร 7 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

85 453/50 นายชยัชาญ 

 มีจิตต์

นายชยัชาญ 

 มีจิตต์

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเฉลิมพระ

เกียรติ และ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

กองบังคับการ

ตํารวจภูธรจังหวัด

สระบุรี

สระบุรี 11/7/2545 

เวลา

ประมาณ 

05.00 น.

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

86 456/50 นาย

ประภาส  

สร้อยวัน

นาย

ประภาส  

สร้อยวัน

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอสระโบสถ์  

จังหวัดลพบุรี

ลพบุรี 28 ก.พ. 46 ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

87 459/50 นางอุษา  

สิทธิจาด

นายไพศาล 

 สิทธิจาด 

และนาย

ทนงศักดิ ์ 

สิทธิจาด

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธร

อําเภอเมือง

สมุทรสาคร

สมุทรสาค

ร

2 มิ.ย. 2546 

 เวลา

ประมาณ  

13.30 น.

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

88 530/50 นายเกียรติ

ศักดิ ์ กาญ

จนกุล และ

 นายอัฐพล 

 จันทร์สว่าง

นายเกียรติ

ศักดิ ์ กาญ

จนกุล และ

 นายอัฐพล 

 จันทร์สว่าง

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจฝ่าย

สบืสวนสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอเมือง

สมุทรสาคร และ 

พ.ต.ท.ธวัชชยั  แสวง

ทรัพย์  เจ้าหน้าที่ศนูย์

ปราบปรามน้ํามันเถือ่น

สมุทรสาค

ร

27 ธ.ค. 45 1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

89 77/2551 เร่ืองหยิบยก นายลีโอ  

เดนพินโต  

และ  นาง

แคลี ่  ไรสิก

จ.ส.ต. อุทัย  เดชาวิวัฒน์ แม่ฮ่องสอ

น

6 ม.ค. 51 1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

90 116/2551 นางสุภัสสร

 ทองศรีโชติ

นายชวลิต 

โสภารุณ

(บุตรผู้ร้อง)

ชัน้

ประทว

น

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สน.โชคชยั

จ.ส.ต.มนัส (ไม่

ทราบนามสกุล)

กรุงเทพ - 1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

91 200/2551 นายพิมล 

เชงิทองกับ

พวก

นายพิมล 

เชงิทองกับ

พวก

ชัน้

สัญญา

บัตร 

และ

ชัน้

ประทว

น

เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

สภ.บ้านตาขุน จ.

สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์

ธานี

31 พ.ค. 45 1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

92 237/2551 นายชชัวาล 

 ไมล์พรห์ม

ภรรยา และ

บุตรของผู้

ร้อง

พงส. ตํารวจสน.

พหลโยธิน

กทม. - 1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

93 275/2551 นายมณี 

เสลาสุวรรณ

นายมณี 

เสลาสุวรรณ

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธร

ปางมะผ้า จ.

แม่ฮ่องสอน

แม่ฮ่องสอ

น

3-เม.ย.-46   1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

94 280/2551 สิบตํารวจ

ตรี ชชูาติ 

ขุนพลฤทธิ์

สิบตํารวจ

ตรี ชชูาติ ขุ

ตพลฤทธิ์

ชัน้

สัญญา

บัตร 

พงส.

เจ้าหน้าตํารวจ

สถานีตํารวจกาญ

จนดิษฐ์

สุราษฎร์

ธานี

23-ก.ค.-43   เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

95 282/2551 นายพนม 

ทรัพย์เอนก

นายพนม 

ทรัพย์เอนก

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สถานีตํารวจภูธร

เมืองลําปาง

ลําปาง 26-มี.ค.-46   เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

96 369/2551 นายปรัชญา

 ปรีชาเวช

ผู้ร้องฯ ชัน้

สัญญา

บัตร

สตช. และพงส. 

สน.ประเวศ

กทม. 21/3/2550 1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

97 438/2551 นางสาววสี

สุดา  ปาน

ชืน่

ผู้ร้องฯ พ.ต.ท. ชยัยุทธ  ปัดถามัง กทม. 3/11/2547 1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

98 492/2551 นายจ่อ 

นายซอซอ 

นายเยโทน 

และนายไท่

ภรรยาผู้

ร้องฯ

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่

ตํารวจสภ.แม่สอด

ตาก - 1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

99 494/2551 นายลีโซ 

พิสัยเลิศ

นายวันชยั 

บุตรผู้ร้อง

ชัน้

สัญญา

บัตร 

และ 

พงส.

เจ้าหน้าที่

ตํารวจสภ.แม่สรวย

เชยีงราย - 1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

100 517/2551 นางนิรมล 

ใจสุด

นายสุชาติ 

ใจสุด(สามี

ผู้ร้อง)

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปราม

ยาเสพติด 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ สถานี

ตํารวจภูธรพนม 

และเจ้าพนักงาน

ปกครอง อ.พนม จ.

สุราษฎร์ธานี

สุราฎร์

ธานี

17-ก.ย.-46   เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

101 130/2552 นายเจริญ 

ทุมเทียง

นายเจริญ 

ทุมเทียง

- เจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรน้ําพอง

ขอนแก่น 8 ธ.ค. 41 1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

102 196/2552 นาย อวยชยั

 วะทา

นาย อวยชยั

 วะทา

ชัน้

สัญญา

บัตร 

และ

ชัน้

ประทว

น

เจ้าหน้าที่รัฐ ขอนแก่น 27/1/2549 1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

103 197/2552 นายสกรรจ์

 พรหม

จันทร์

นายสกรรจ์

 พรหม

จันทร์

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปราม

ยาเสพติด

สงขลา 3/2/2549 1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

104 205/2552 นายประยูร 

แก้วสุขนอก   

นางสาว ชนัญ

ธิดา  ชทูอง

ข.ช. ประสิทธิ์  

ลวดลาย 

นายปยิพงษ์  

คงทอง

นายวรวิทย์ แซ่

เฮง

ข.ช. ภูวนนท ์

จันแดง

ข.ญ. จิรา สระ

ทองเพียร

น.ญ. ประภาพร 

เฝ้าหนองตู้

ข.ญ. ณัฏฐ์ นรศรี

ผู้ร้อง

ทั้งหมด

ชัน้

สัญญา

บัตร

จท.ตร. ชดุจับกุม ตามแต่

ละคํา

ร้อง

ข้างต้น

ตามแต่ละ

คําร้อง

ข้างต้น

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

105 289/2552 น.ส. สาคร 

คําโต และ 

นางอําพร 

นามวรรณ

(มารดา

น.ส.สาคร)

น.ส. สาคร 

คําโต และ 

นางอําพร 

นามวรรณ

ชัน้

สัญญา

บัตร

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่

ระบุสังกัด

อุดรธานี

และลพบุรี

17/4/2549 1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

106 332/2552 นายซอโทน

 (ไม่ทราบ

นามสกุล)

นายซอโทน

 (ไม่ทราบ

นามสกุล)

- จท.ตร.สภ.แม่สอด ตาก 3/12/2549 1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

107 405/2552 นาง

พรสวรรค์ 

จันทรมาลัย

นาง

พรสวรรค์ 

จันทรมาลัย

ชัน้

สัญญา

บัตร

จท.ทหารและ

ตํารวจในท้องที่

เชยีงใหม่ เดือน

กรกฏาคม 

2544

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ช่ือผู้รอ้ง
ช่ือผู้ถูก

ละเมิด

ยศ หรอื

ช้ันยศ
ช่ือ ความเห็นผู้ตรวจสอบ

ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

ล าดับ รายงานที่

ผู้รอ้ง/ผู้ถูกละเมิด
ผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิด/ผู้

ละเมิด
จังหวัด วดป.เกิดเหตุ พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

108 545/2552 คณะกรรมก

ารสิทธิ

มนุษยชน

แห่งชาติ

นายอ่อง 

อ่อง คน

ต่างด้าว

สัญชาติพม่า

ชัน้

ประทว

น

ด.ต.เด่นศักดิ ์

ปัญญาวัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

รถไฟศิลาอาสน์ จ.

อุตรดิตถ์

เชยีงใหม่ 2-ส.ค.-52   เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

109 546/2552 คณะกรรมก

ารสิทธิ

มนุษยชน

แห่งชาติ

นายเวียน 

ฮอค ท่อง 

หรือนาย

น้อย (ชาว

เวียดนาม)

- เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจนคร

บาลโคกคราม

กรุงเทพฯ 27-ก.ค.-52   เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534
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แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 
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2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ในการสืบสวน
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หลักฐาน
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ในการสอบสวน

รวบรวม
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 

2540

2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน
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2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน
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ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ตรวจสอบ
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ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 

2540

2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 
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2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.

 31

1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน
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2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ตรวจสอบ
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 
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ข้อเท็จจริงและ
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)
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1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 
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2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 

2540

2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 
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2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน
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2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน
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ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย
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  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

1. ผู้ร้องร้องว่าเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2545 ตกเป็นผู้ต้องหาของ พงส. สน.

สุทธิสาร ข้อหาฐานความผิดเกีย่วกับชวิีตและร่างกาย และได้เข้า

มอบตัวเองต่อ พงส. เพ่ือต่อสู้คดีตามขัน้ตอนของกระบวนการ

ยุติธรรม โดยอยู่ในความดูแลของ สน. ทุ่งสองห้อง 

2. จากนั้นสื่อมวลชนทุกแขนงนําภาพถ่ายผู้ถูกร้องเรียนขณะถูก

ควบคุมตัวอยู่ในสถานที่ต้องขังและถูกใส่กุญแจมือไปเผยแพร่ 

ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลก ซึ่งเป็นการกระทําที่ละเมิดสิทธิ

มนุษยชน ทั้งที่ยังไม่มีการสั่งฟ้องเป็นคดีในศาล ซึ่งเป็นการกระทบ

สิทธิขัน้พ้ืนฐานตาม รธน. 

3. ต่อมาในวันที่ 17 พ.ค. 2545 นสพ.ไทยรัฐ และเดลินิวส์ โทรทัศน์ 

เผยแพร่ภาพผู้ร้องขณะถูกควบคุมตัวอยู่ที่สถานที่คุมขังบริเวณศาล

อาญา และถูกควบคุมตัวโดยใส่โซ่ตรวนขณะเดิน และหรือใน

สถานคุมขังออกแพร่ภาพในวันที่ 19 พ.ค. 45 

ข้อเท็จจริง

4. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ : กล่าวว่าผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังที่ตีตรวน เพราะ

ถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ มีโทษจําคุกต้ังแต่ 3 ปีขึน้ไป  ภาพผู้ต้องหา

โดยหลักสากลแล้ว จะไม่มีถ่ายออกต่อสื่อมวลชน แต่ไม่ใชห่น้าที่

ของราชทัณฑ์ เป็นเร่ืองที่สื่อมวลชนนําภาพออกสู่สาธารณชนเอง

5. ผบช.เรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ :  กม. ไม่ได้ให้อํานาจราชทัณฑ์ที่

จะห้ามการตีตรวน หรือห้ามปรามสื่อมวลชนไม่ไห้กระทําการที่ไม่

สมควร

6. นิติกร ตร.  เห็นว่าสื่อมวลชนมาถ่ายภาพเองจนเกินขีด

ความสามารถที่จะห้ามได้ และไม่มีกฎหมายที่จะให้อํานาจตํารวจ

ไปจํากัดสิทธิสื่อมวลชนได้

1. จพง. ตร. ปล่อยปละละเลยให้มี

การกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่คํานึงถึงศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ 

2. หน่วยงานที่เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะ

เป็น กรมราชทัณฑ์ และ ตร. ต่าง

ยืนยันในบทบาทภารกิจตามอํานาจ

หน้าที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้  

รวมถึงระเบียบคําสั่งของ

ผู้บังคับบัญชา

3. สื่อมวลชนอ้างว่าไม่มี กม. ห้ามมิ

ให้กระทําการนั้น หาก กม. ห้ามไว้

ก็จะไม่กระทําการที่ผิด กม. และต้อง

เป็นบรรทัดฐานจากคําพิพากาของ

ศาลฎีกา ซึ่งผู้เสียหายสามารฟ้องร้อง

เป็นคดีแพ่งฐานละเมิดหรือ

คดีอาญาฐานหมิ่นประมาทได้

1. ให้หน่วยงานในฐานะ

เจ้าของสถานที่มีอํานาจ

เหนือสถานที่ กล่าวคือ 

กรมราชทัณฑ์ ผู้ดูแล

เรือนจํา, ตร. ออก

ระเบียบห้ามนักข่าว

ถ่ายภาพ ผู้ต้องขังใน

เรือนจําในห้องขัง และ

บริเวณศาลทั้งหมด

2. ให้ ตร. , กรม

ราชทัณฑ์ จัดหาเคร่ือง

พันธนาการที่มีขนาด

เล็กมีประสิทธิภาพสูง

ในการควบคุมผู้ต้องหา

หรือจําเลย

1. ปล่อยปละละเลย ให้สื่อมวล

ถ่ายภาพผู้ร้องในห้องควบคุม และ

ขณะเดินใส่กุญแจมือ  ออกมานอก

ห้องควบคุม ฝ่าฝืนคําสั่ง ตร.ที่ 

855/2548 ลง 16 พ.ย. 2548 ข้อ 2.2  

และ 2.3 ในเร่ือง ห้ามให้

สื่อมวลชนทุกแขนงถ่ายภาพใน

ห้องสอบสวน ขณะทําการสืบสวน

สอบสวน ในระหว่างถูกควบคุมตัว

ของตํารวจทั้งภายในและภายนอก

ที่ทําการ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์

สาธารณะ 

2. การใส่กุญแจมือไม่ให้ใชเ้กินกว่า

ความจําเป็นเนื่องจากเจตนารมณ์

ของ กม. เพ่ือป้องกันการหลบหนี

เท่านั้นดังนั้นการใส่กุญแจมือต้อง

พิจารณาถึงความจําเป็นว่าผู้ต้องหา

จะหลบหนีหรือไม่ ตาม ป.วิ.อาญา 

มาตรา 86 และ จนท.ตร.ต้องปฏบิัติ

ตามระเบียบการตํารวจเกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 6 เร่ืองการควบคุม 

สําหรับคดีนี้ผู้ต้องหาเข้ามอบตัว

เพ่ือต่อสู้คดีจึงไม่มีความจําเป็นต้อง

ใส่เคร่ืองพันธนาการแก่ผู้ต้องหา

3. ส่วนการแพร่ภาพ เป็น

จรรยาบรรณของสื่อมวลชน และ

ดุลยพินิจของสื่อมวลชนที่จะแพร่

1. การควบคุม

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1  ขาดความรู้

และความเชา้ใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ค ารอ้งเรยีน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกจับกุมในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ใน

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและอยากยาลืน่ล้มในห้องน้ําถึงแก่

ความตายในห้องควบคุม เมื่อ 18 ก.ค.45

1.2  ต่อมา วันที่ 20 ก.ค.45 เวลา 06.00 น. ผู้ร้องได้รับแจ้งจากผู้ถูก

กล่าวหาฯ ว่าผู้ถูกละเมิดลืน่ล้มในห้องน้ําห้องควบคุมผู้ต้องหาถึง

แก่ความตาย

1.3 เมื่อผู้ร้องไปถึง สน.ได้รับแจ้งจาก จนท.ตร.อ่ืนว่าผู้ถูกละเมิดถึง

แก่ความตายเนื่องจากอยากยาและก่อนที่ผู้ตายจะตายผู้ตายได้

อาบน้ําทาแป้งแล้วเข้านอนจากนั้น ได้พบผู้ถูกละเมิดถึงแก่ความตาย

2 การตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

2.1 พบว่าข้อมูลเกีย่วกับพฤติการณ์การตายของผู้ถูกละเมิดไม่ตรง

กับหลักฐานและผลการพิสูจน์ทางการแพทย์กล่าวคือ จากรายงาน

การตรวจของแพทย์ ปรากฏว่าผู้ตาย ตายด้วยสาเหตุตกเลือดในชอ่ง

ท้องจํานวนมาก เนื่องจากตับฉกีขาด มีเลือดในชอ่งอก ซี่โครงหัก

หลายซี่ 

2.2 จากการสอบสวนผู้ตายถูกผู้ต้องหาด้วยกันทําร้ายถึงแก่ความตาย

 ซึ่งผู้ควบคุมผู้ต้องหาอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุระยะ 6 เมตร จนท.ตร.

ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาที่ทําร้ายผู้ตายถึงแก่ความตาย

หาก จนท.ตร. ผู้ควบคุมผู้ต้องหา

ปฏบิัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท

และดูแลผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดด้วย

ความเอาใจใส่ เหตุการณ์ร้ายแรง

ดังกล่าวก็จะไม่เกิดขึน้

1. ให้ จนท.ตร. แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริง 

และศึกษากรณีปัญหา

ดังกล่าว เพ่ือกําหนด

แนวทางปฏบิัติ และหา

มาตรการป้องกันไม่ให้

เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก 

2. ให้ จนท.ตร.ชดใช้

ค่าเสียหายให้กับทายาท

ที่ตาย

3. ให้ จนท.ตร. แจ้ง สน.

 ทั่วประเทศ กําชบัให้ 

จนท.ตร.ปฏบิัติหน้าที่

อย่างเข้มงวด และ

ระมัดระวังไม่ให้มีการ

ทําร้ายและก่อเหตุ

ทะเลาะวิวาทใน

ห้องควบคุม    

4. ให้ดําเนินการตาม

ข้อเสนอแนะใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบ

เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาละเว้นไม่

ปฏบิัติหน้าที่ในการควบคุมดูแล

ผู้ต้องหาในห้องควบคุมให้เป็นไป

ตามระเบียบ ตร. ไม่เกีย่วกับคดี 

ลักษณะที่ 25  บทที่ 17 ข้อ จ ว่าด้วย

ให้ดูแลอย่าให้ผู้ถูกควบคุมก่อการ

ร้ายใด ๆ ตลอดจนการพยายามที่จะ

ฆ่าตัวเอง อันเป็นการละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่ ถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

1. การควบคุม 1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1.  เจ้าหน้าที่ชดุปฏบิัติการปราบปรามยาเสพติด จ.สุราษฎร์ฯ  

กระท าการข่มขูบ่ีบบังคับ และท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ร้องรับสารภาพ

 เป็นเหตุให้นายชยุตฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีพยานให้ปากค าว่า

เจ้าหน้าที่ต ารวจมีการกระท าดังกล่าวจริง

การตรวจสอบ

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นหวัหน้าชดุปฏบิัติการ

ได้เชา่บ้านเลขที่เกิดเหตุเป็นสถานส าหรับควบคุมตัวและสอบสวน

ผู้ต้องหา  ซึ่งผู้ต้องขังในเรือนจ ากลาง กับจ าเลยที่ถูกเจ้าหน้าที่

ต ารวจชดุดังกล่าว ต่างให้การสอดคล้องต้องกันว่าบ้านดังกล่าวเป็น

สถานที่ซ้อมท าร้ายร่างกายและ กักขังหน่วงเหนี่ยว รายละ  1-3 วัน 

ก่อนน าตัวส่งสถานีต ารวจ โดยไม่แจ้งให้ญาติทราบ รวมทั้งไม่ยอม

ให้ติดต่อใคร

2. ญาติผู้ต้องหาหลายรายให้ปากค ายืนยันว่า ภายหลังที่ผู้ต้องหาถูก

จับกุมได้ติดต่อกับสถานีต ารวจท้องที่ แต่ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบ

ว่าผู้ต้องหาถูกจับจริงหรือไม่ เพราะยังไม่มีการส่งตัวผู้ต้องหา และ

ไม่ทราบว่ามีการน าตัวผู้ต้องหาไปกักขังไว้ที่ใด

3. จากการสอบปากค าผู้ต้องหาหลายรายให้การตรงกับว่าถูกท าร้าย

ร่างกาย ณ บ้านหลังดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชดุดังกล่าวด้วย

1. ร.ต.อ.คนดังกล่าว ไม่ได้แสดง

หลักฐานใด ๆ ว่าตนเองบริสุทธิ ์

ทั้ง ๆ ที่ได้เปิดโอกาสให้ชีแ้จง

ข้อเท็จจริง และน าเสนอ

พยานหลักฐานถึง 4 คร้ัง โดยไม่ได้

แจ้งเหตุผลความจ าเป็นหรือ

เหตุขัดข้องให้คณะกรรมการสิทธิฯ

ทราบ  กลับมีพฤติกรรมข่มขูแ่ละ

หรือห้ามปรามบุคคลอ่ืนมิให้ไปให้

การเป็นพยานต่อคณะกรรมการ

สิทธิฯ

1. เสนอแนะต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรีให้

แก้ไข ม. 15 พรบ.

ป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด ให้สอดคล้อง

กับ ม. 237 รธน. พศ. 

2540

2. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริงและ

ท าการศึกษาเกีย่วกับ

พฤติการณ์ซ้อมท าร้าย

ร่างกายด้วยวิธีการ

ทรมาน

3. ให้ ตร.ด าเนินการ

ทางวินัย และด าเนิน

คดีอาญา ร.ต.อ.ดังกล่าว

 กับพวก

 1. เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาใชอ้ านาจ

ควบคุมตัวผู้ต้องหา 1-3 วันโดยมิ

ชอบหรือ กม. ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.

 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2519 ม. 14 (3) และ 15 ซึ่ง

บัญญัติไว้เพ่ือการสอบสวนเท่านั้น 

และละเว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาชัน้

จับกุมตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 และละ

เว้นการแจ้งสิทธิผู้ต้องหาทั้ง ณ ที่จับ

 และที่ท าการ พงส.โดยผู้ถูกจับไม่มี

โอกาสแจ้งให้ญาติหรือผู้ซึ่งตน

ไว้วางใจทราบถึงการจับกุมได้ใน

โอกาสแรก แต่ตาม กม. ยาเสพติด

ให้ จพง.ผู้จับสามารถควบคุมตัวได้

ไม่เกิน 3 วันแต่ผู้จับต้องน าตัวไปให้

 พงส.ก่อน  และเป็นความผิดฐาน

กักขังหน่วงเหนี่ยวตาม ป.อ. มาตรา
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2. การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. การจับ

2. การควบคุม

3. ท าร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. ผู้ร้องตกเป็นผู้ต้องหาในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา อันสืบ

เนื่องมาจากนายทหารระดับสูงซึ่งเกษียณอายุราชการแล้ว ขับรถผิด

กฎจราจรว่ิงสวนทางกับรถยนต์ที่ผู้ร้องขับขีแ่ต่ผู้ร้องไม่ยอมหลีก

ทางให้ จึงถูกนายทหารคนดังกล่าวและบุตรชายซึ่งเป็นนายทหาร

เชน่กัน ท าร้ายร่างกายและท าลายรถยนต์ของผู้ร้อง ในที่สุด

นายทหารผู้ก่อเหตุยินยอมชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้อง

2. ต่อมาผู้ร้องได้เผยแพร่ข้อมูลเกีย่วกับเหตุการณ์ดังกล่าวทาง

อินเตอร์เน็ต ถึงนายทหารคูก่รณีแจ้งความร้องทุกข์ด าเนินคดีอาญา

ต่อ พงส. สน. นครบาล บางโพงพาง ฐานความผิดหมิ่นประมาท

โดยการโฆษณา

3. เร่ืองที่ผู้ร้องถูก พงส.ละเมิด คือ  พงส.แจ้งข้อมูลส าคัญเกีย่วกับ

การประกันตัวผู้ต้องหาไม่ถูกต้อง โดยแจ้งว่าจะออกหมายจับแล้ว 

ทั้ง ๆ ที่ผู้ร้องได้แจ้งเหตุขัดข้องที่ออกหมายเรียกมิได้จะหลบหนี 

และขอเลือ่นนัดในการมอบตัวไปแล้ว ไม่ยอมเปิดเผยข้อความที่

ผู้เสียหายกล่าวหาว่าเป็นถ้อยค าหมิ่นประมาท และพิมพ์ลายนิ้วมือผู้

ร้องในห้องขังนานถึงคร่ึงชัว่โมง

1. พงส. แจ้งข้อมูลส าคัญในการ

ประกันตัวผู้ร้องไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนอันอาจท าให้ผู้ร้องต้อง

สูญเสียสิทธิและเสรีภาพ

2. ผู้ถูกร้องแจ้งเหตุออกหมายจับแก่

ผู้ร้องเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผู้ร้อง

3. ผู้ถูกร้องไม่เปิดเผยข้อความ

โฆษณา ที่อ้างว่าเป็นการหมิ่น

ประมาทผู้เสียหายแก่ผู้ร้อง และ

ทนายความของผู้ร้อง ถือเป็นการ

ละเมิดสิทธิของผู้ต้องหา

4. ผู้ร้องถูกพิมพ์ลายนิ้วมือในห้อง

ขัง เป็นการละเมิดสิทธิของ

ผู้ต้องหาและศักดิศ์รีความเป็น

มนุษย์ของผู้ร้อง

1. มาตรการในการแก้ไข  (สน.

นครบาล บางโพงพาง)

     1.1 น ากรณีนี้เปน็ตัวอย่าง 

เพ่ือเปน็การเรียนรู้ร่วมกันโดย

จัดประชมุ จพง. ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการบยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือคุ้มครองสิทธิฯ 

ของผู้ต้องหา เพ่ือใหเ้กิดการ

ปฏิบติัอย่างเปน็เอกภาพ และมี

ประสิทธิภาพ

     1.2 ใหผิ้ดประกาศค าสั่งผู้

บญัชาการต ารวจแหง่ชาติ หรือ

ค าสั่งใด ๆ ของ ตร. ที่เกี่ยวข้อง

กับกระบวนการยุติธรรมในชัน้

สอบสวน เพ่ือใหป้ระชาชน

ทราบโดยทั่วกัน

     1.3 แม้จะมีข้อจ ากัดเร่ือง

สถาน แต่ควรจัดสถานที่พิมพ์

ลายนิ้วมือเสียใหม่ มิใหม้ีสภาพ

เชน่เดียวกับที่คุมขัง จนกว่าจะ

ได้รับงบประมาณในการ

ปรับปรุงสถานที่ท าการ

2.ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ)

      2.1 ใหจั้ดท าคู่มือและ

จัดการฝึกอบรม จนท.ตร. ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

ยุติธรรม ชัน้สอบสวน เพ่ือ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน และเผยแพร่ใน

ประชาชนรับทราบ

      2.2 ให ้สน. ต่าง ๆ จัดการ

ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เปน็ค าสั่ง 

ระเบยีบ หรือข้อบงัคับต่าง ๆ 

ของ ตร. ใหป้ระชาชนทราบ

โดยทั่วกัน

     2.3 ด าเนินการเพ่ือจัดสรร

งบประมาณในการประบปรุง

สถานที่ท าการของ สน.

 1.เห็นว่าการปล่อยตัวชัว่คราว 

พงส.ต้องให้ข้อมูลเกีย่วกับ

หลักเกณฑ์การปล่อยชัว่คราว และ

เหตุในการออกหมายจับ เพราะผู้

ถูกกล่าวหาเป็นอาจารย์และไม่

น่าจะหลบหนี

 2.การแจ้งข้อหาเป็นหน้าที่ของ 

พงส. ที่ต้องแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ

ถึงข้อเท็จจริงเกีย่วกับการกระท าที่

กล่าวหาว่าผู้ต้องหาได้กระท าผิด

แล้วจึงแจ้งให้ผู้ต้องหาทราบ 

รวมทั้งให้โอกาสผู้ต้องหาที่จะแก้

ข้อหาและจะแสดงข้อเท็จจริงที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ตนตาม ป.วิ.อาญา

 ม. 134

 3.การพิมพ์มือผู้ต้องหาใน

ห้องควบคุมเห็นว่าเป็นการไม่

สมควร ส าหรับผู้ต้องหาที่ยังมิได้มี

การควบคุมในห้องควบคุม แต่

ส าหรับผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวใน

ห้องควบคุมแล้วเห็นว่าควรพิมพ์

ในห้องควบคุมเพ่ือป้องกัน

ผู้ต้องหาหลบหนี

1. หมายเรียก

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค ารอ้งเรยีน

1. สามีของผู้ร้องถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจสงักัด สภ .เมือง สระบรีุ  จับกุมในข้อหา

มียาบา้ไว้ในครอบครองแลว้ซอ้มท าร้ายร่างกายใหน้ายสมควรฯ รับสารภาพ

2. การตรวจสอบกรณีดังกลา่ว มีประเด็นเข้าสูก่ารพิจารณาการละเมิดสทิธิ

มนุษยชน 2 ประเด็น คือ

      2.1   นายสมควร ฯ  กระท าความผิดตามข้อหลา่วหา หรือไม่ ซึง่ประเด็น

นี้ พงอ. ได้ย่ืนฟ้องนายสมควรฯ ต่อศาลจังหวัดสระบรีุแลว้ จึงไม่อยู่ใน

อ านาจหน้าที่ของ กสม. ตาม ม. 22  

     2.2   นายสมควรฯ ถกูเจ้าหน้าที่ต ารวจชดุจับกุมบบีบงัคับ และท าร้าย

ร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ หรือไม่  ประเด็นนี้อยู่ในอ านาจของ กสม .  ซึง่

การกลา่วอ้างของผู้ร้องมีมูลรับฟังได้ว่าน่าจะมีการกระท าละเมิดสทิธเิกิดขึน้

จริง

     2.3  ผู้ร้องถกูจับกุมในข้อหามียาบา้ไสใ้นครอบครอง เมือ่วันที่ 9 ต.ค. 

2545  เวลาประมาณ 20.00 น.  ณ บริเวณสถานีขนสง่ จ.สระบรีุ โดย

เจ้าหน้าที่หยุดรถด้วยการยิงยางรถยนต์ และน าตัวบคุคลทั้ง 2 ไปยังหลงั สภ.

เมืองสระบรีุ

     2.4  จากการสอบพยานเหน็ว่าเจ้าหน้าที่ข่มขูว่่าจะยิงทิ้ง และซอ้มท าร้าย

ร่างกายด้วยการจับใสกุ่ญแจมือ ใชเ้สือ้คลมุหวัแลว้ใหน้ั่งกับพ้ืนจากนั้นก็ใช้

มือตบหพูร้อมกันทั้ง 2 ข้าง ชกบริเวณหน้าทอ้งแลว้กระทบืซ้ า

     2.5  พยานอีกคนเหน็ว่าเมือ่ถกูน าตัวเข้าหอ้งขัง ผู้ร้องมีรอยฟกช้ าบริเวณ

ร่างกาย

     2.6  พยานที่เข้าเย่ืยมเหน็รอยฟกช้ าตามร่างกาย

     2.7  พยานที่พบเหน็ผู้ร้องก่อนถกูจับกุมใหก้ารว่า ขณะที่พบกันนาย

สมควรฯ ยังมีสภาพปกติอยู่

     2.8  เจ้าหน้าที่เรือนจ า จ.สระบรีุ ระบวุ่า ก่อนน าตัวเข้าเรือนจ าพบว่า ผู้

ร้องมีบาดแผล และรอยฟกช้ า

1. เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมมีพฤติกรรม

ท าร้ายร่างกาย และทรมานผู้ต้องหา

จริง โดยกระท าการดังกล่าเป็นการ

ละเมิดสิทธิในชวิีตและร่างกาย ตาม

 รธน. พ.ศ. 2540 ตาม ม. 26  และ  ม.
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1. ให้ ตร. สอบสวน

ข้อเท็จจริง และศึกษา

เกีย่วกับพฤติกรรมซ้อม

ท าร้ายร่างกาย และควร

ก าหนดมาตรการการ

ป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. ให้ ตร. สอบสวนทาง

วินัย และด าเนิน

คดีอาญากับ จนท.ตร. 

ชดุจับกุม

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เจ้าหน้าที่ต ารวจเข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง  ดังนี้

     1.1  บ้านเลขที่ 207  ม. 4  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.ยโสธร 

(บ้านพัก)

     1.2  บริเวณฟาร์มไก่ บ้านพรสวรรค์  ต.สามแยก อ.เลิงนกทา  จ.

ยโสธร

     1.3  บ้านเลขที่ 197 ม. 8   ต.สามแยก อ.เลิกนกทา  จ.ยโสธร

     1.4  ร้านประทับใจ  บริเวณหน้าขนส่งเลิงนกทา  อ.เลิงนกทา จ.

ยโสธร  ใชป้ระกอบธุรกิจรับประกันภัยรถยนต์  ถ่ายรูป  และถ่าย

เอกสาร

2. ผลจากการตรวจค้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 จ านวน 1 เม็ด

 ที่บ้านเลขที่ 207  ในปลัก๊ไฟ โดยยาเสพติดบรรจุอยู่ในห่อกระดาษ

ตะกัว่ จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์จากสถานที่ต่าง ๆ รวมหลายสิบ

รายการ โดยผู้ร้องเห็นว่าน่าจะเป็นการถูกกลัน่แกล้ง เพราะสามีของ

ผู้ร้องเป็นต ารวจชัน้ผู้น้อย และเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ

ผู้บังคับบัญชามาก่อน

จากการตรวจสอบ

3.  ผบก.ต ารวจรถไฟ และนายอ าเภอเลิงนกทาได้ชีแ้จงเป็นลาย

ลักษณ์อักษร พร้อมพยานหลักฐานที่เกีย่วข้อง แต่เอกสารบางฉบับ

อ้างว่าเป็นเอกสารลับทางราชการ และเมื่อให้มาให้ปากค ากลับอ้าง

ว่าติดราชการส าคัญ และยังมีหนังสือฟ้องคดีผู้ร้อง ในข้อหามียาเสพ

ติดให้โทษประเภทที่ 1ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

1. ขาดความน่าเชือ่ถือว่า ดต.สุพจน์

ฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติด หรือรู้เห็น

เป็นใจให้นางนิจนิรันดร์ฯ ค้ายา

เสพติดให้โทษ

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ เป็นการใชดุ้ลยพินิจที่ไม่

เป็นธรรมแก่เจ้าของทรัพย์สิน

1. ให้ กอง ตร. รถไฟ 

และ กองบัญชาการ

ต ารวจสอบสวนกลาง 

น าความเห็นของ กสม. 

ไปพิจารณาในการ

ด าเนินการทางวินัยกับ 

ดต.สุพจน์

2. ให้ สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

จัดอบรมและวาง

หลักเกณฑ์อย่างชดัแจ้ง 

ในการใชดุ้ลยพินิจใน

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์สิน

1. ผู้ตรวจค้นไม่ได้ท าการสืบสวน

ให้มีหลักฐานชดัเจนก่อนท าการ

ตรวจค้น และขอหมายค้นจากศาล

2. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. หมายค้น

2. การสืบสวน

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ผู้ร้องเป็นภริยาผู้ถูกละเมิดซึ่งถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ผู้ร้อง

สงสัยว่าจะมีตํารวจเข้าไปมีส่วนเกีย่วข้อง ต่อมาผู้ร้องถูกเรียกไป

อบรมในค่ายทหารที่ จ.ปราจีนบุรี เป็นเวลา 4 วัน ผู้ร้องได้รับแจ้ง

จากฝ่ายปกครองและตํารวจว่า ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยา

เสพติด

การทํางานของ จนท.ตร. ต้องไม่

ควรปล่อยปละละเลยในการค้นหา

พยานหลักฐาน การสืบสวน

สอบสวนต้องมีความยุติธรรมแก่

ประชาชนอย่างรวดเร็ว และเท่า

เทียมกัน

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

ตร. ดําเนินการจับกุม

คนร้ายมาลงโทษโดย

ด่วน      

 2. ให้ จนท.ตร. ฟ้อง

การชดใชค้่าเสียหาย 

ให้กับทายาทผู้ถูกละเมิด

  (ผู้ตาย)

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาตจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ตายได้ไปตกปลาและชอ้นกุง้ได้ถูกยิงตาย

บริเวณสถานที่เกิดเหตุ ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย สามีผู้ตาย เป็น

สมาชกิ อบต.ดอนโพธิท์อง แจ้งว่าก่อนตาย3-4วันผู้ตายมีชือ่อยู่ใน

บัญชผู้ีค้ายาเสพติด ให้ผู้ตายไปรายงานตัวต่อทางราชการ แต่ผู้ตาย

ไม่ไปและ 2 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มาค้นบ้านแต่ไม่พบยา

เสพติด และต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงวันที่เข้าชีแ้จง (24 มีค. 46) 36 วัน 

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เคยเรียกสามีผู้ตายไปให้ปากคําแต่อย่างใด

2  จนท.ตร. และฝ่ายปกครองยืนยันว่าผู้ตายมีชือ่อยู่ในบัญชี

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด แต่หลักฐานไม่สามารถส่งให้ผู้ตรวจสอบได้

 ยืนยันว่าผู้ตายเป็นผู้ค้ารายย่อย โดยรับยาเสพติดมาจากนายหน้า

ทางภาคเหนือเป็นทอดที่ 4 และมีคดีฆ่าที่เกีย่วพันกับยาเสพติดใน 

สภ.เมืองสุพรรณบุรี ยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

1. ในระหว่างที่ผู้ตายมีชวิีตอยู่

จนกระทั่งตาย และถึงปัจจุบัน 

จนท.ตร. ยังไม่สามารถค้นหา

พยานหลักฐานใด ที่ยืนยันถึงขัน้

ดําเนินคดีกับผู้ตายได้เลย                    

2. ในชว่งรัฐบาลประกาศสงคราม

กับยาเสพติด 1 กพ.- 30 เมย. 46 มี

การตาย 2,625 คน และการตาย

เกีย่วข้องยาเสพติด 2,405 กรณี 

จนท.ตร. จับกุมคนร้ายได้จํานวน

หนึ่งแต่คดีนี้จับกุมไม่ได้ และไม่มี

ความคืบหน้า ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของ

ตํารวจ

1. ใหรั้ฐบาลเร่งรัดใหตํ้ารวจ

จับกุมคนร้ายรายนี้มาลงโทษ

โดยด่วน 

2. ใหรั้ฐบาลและตํารวจชดใช้

เยียวยากรณีการตายนี้ใหท้ายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานบบันี้ 

3. ใหเ้จ้าหน้าที่ตํารวจ 

สุพรรณบรีุ ออกหนังสือรับรอง

แก่ครอบครัวผู้ตายว่า การตาย

ของผู้ตายมิได้เกี่ยวข้องแก่ยา

เสพติดแต่อย่างใดภายใน 30 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบบั

นี้ 

4. ใหตํ้ารวจปรับปรุงระบบงาน

สืบสวนและสอบสวน คดีการ

ฆ่าที่เกี่ยวข้องยาเสพติดให้

รวดเร็ว และเทา่เทยีมกับ

คดีอาญาอ่ืนๆ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพในชวิีตร่างกายภายใน 6

 เดือน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานนี้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ตามวันเวลาเกิดเหตุ ผู้ตายได้ขับรถไปดูที่นาของตนเอง และถูก

คนร้ายยิงถึงแก่ความตาย ไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้าย 

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจดูที่เกิดเหตุ พบว่าผู้ตายถูกยิงด้วยอาวุธปืน พบยา

ม้า จํานวน 300 เม็ด วางอยู่ใต้แผ่นยางรองเท้าด้านที่นั่งคนขับ  

3. ตรวจค้นบ้านผู้ตายพบยาบ้า 30 เม็ด อยู่ในตู้ยาประจําบ้าน  

4. สน.แม่วางระบุว่าผู้ตายมีประวัติเกีย่วกับยาเสพติด ต้ังแต่ปี 2542 

และมีความเชือ่มโยง และเกีย่วข้องกับผู้ค้ารายใหญ่ภาคเหนือ และ

ผู้ตายทั้งสองรํ่ารวยผิดปกติ

5. ตํารวจไม่มีการสืบสวนหรือตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ

1. ผู้ตายทั้งสองยังไม่ผ่าน

กระบวนการยุติธรรมชัน้ศาล

2. การยึดและอายัดทรัพย์สินของ

ผู้ตาย ณ ที่เกิดเหตุต้องคืนทรัพย์สิน

บางส่วนให้ทายาทไม่เป็นไปตาม

กฎหมาย ม.32,33

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดการ

จับกุมคนร้าย โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยาให้แก่

ทายาทภายใน 60 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. ให้ตํารวจแม่วางและ

แม่ริมออกหนังสือ

รับรองว่า ผู้ตายมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด ภายใน 30 

วัน 

4. ให้เสนอรายงานคดีนี้

ไปยัง ปปช. เพ่ือ

ประกอบการยึดและ

อายัดทรัพย์สินผู้ตาย

5. ให้ตํารวจปรับปรุง

ระบบรายงานสืบสวน

และสอบสวนให้รวดเร็ว

เท่าเทียมกับคดีอาญา

อ่ืนๆ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3. การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1  ค าร้องเรียน

1.1 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายบริเวณที่เกิดเหตุ

1.2 ผู้ถูกกล่าวหาให้สัมภาษณ์ นสพ.ไทยรัฐลงข่าวว่าผู้ถูกละเมิดค้ายา

เสพติด ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ถูก

กล่าวหา

2 ผลการตรวจสอบ

2.1 ผู้ถูกละเมิดและภริยามีอาชพีขายน้ าเต้าหู ที่ จ.นครพนม ต่อมาผู้

ถูกละเมิดไปท างานต่างประเทศ ต่อมากลับประเทศไทย ได้ซื้อรถ 6

 ล้อค้าขายเร่ เกีย่วกับเคร่ืองครัวและพลาสติกตาม อ าเภอต่างๆ โดย

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ร้อง 

2.2 ผู้ถูกละเมิดไม่มีประวัติและไม่มีชือ่อยู่ในบัญชเีกีย่วข้องกับยา

เสพติด 

2.3 ในวันเกิดเหตุผู้ถูกละเมิดพร้อมด้วยภริยาและบุตรไปขายของเร่

 ณ ที่เกิดเหตุผู้ตายเข้าไปในเต้นท์ ภริยาเตรียมเคร่ืองอาบน้ าให้ผู้ตาย

 บุตรไปโอนเงินระหว่างนั้นได้มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิงผู้ถูกละเมิด

จ านวน 4 นัด แล้วหลบหนีไป

2.4 ผู้ถูกกล่าวหามาที่เกิดเหตุพร้อมกับแพทย์ในวันรุ่งขึน้ นสพ.

โทรทัศน์ ได้เสนอข่าวระบุว่าผู้ถูกละเมิดเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ถูกฆ่าตัดตอนโดยผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ให้ข่าว

2.5 สอบถามผู้ถูกกล่าวหาและหัวหน้าชดุสืบสวน และนายอ าเภอ

บ้านกรวดยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

ผู้ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

เห็นควรยุติเร่ืองร้องเรียน

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2542 ผู้ถูกละเมิดได้ถูกจับกุมในข้อหาลัก

ทรัพย์และต่อมาศาลได้พิพากษาลงโทษจ าคุกและปรับ โทษจ าคุก

นั้นให้รอการลงโทษ

2.ทางส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ห้ามให้ผู้ถูกละเมิดเข้าประเทศ

เนื่องจากผู้ถูกละเมิดได้กระท าความผิดอาญาและศาลได้พิพากษา

ลงโทษและผู้ถูกละเมิดเป็นบุคคลที่ถูกขึน้บัญชรีายชือ่บุคคล

ต้องห้ามเข้าประเทศและไม่สามารถถอนได้ต้องได้รับอนุญาตจาก

รัฐมนตรี

การที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งไม่ให้ผู้ถูก

ละเมิดเข้าประเทศเป็นเวลา 100 ปี

โดยกล่าวว่าผู้ถูกละเมิดเข้าข่าย 

มาตรา 12 (6)และ(7)ตาม

พระราชบัญญัติตรวจค้นเข้าเมืองนั้น

เป็นการใชดุ้ลพินิจและละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างย่ิง

ให้ ตร. ยกเลิกค าสั่ง

ห้ามผู้ถูกละเมิดเข้า

ประเทศและแก้ไข

ระเบียบเกีย่วกับการใช้

ดุลพินิจและควรเสนอ

ให้สภาผู้แทนราษฎรแก้

 กม. ให้เหมาะสมต่อไป

1. เห็นว่าเจ้าหน้าที่ใชดุ้ลยพินิจใน

การสั่งห้ามผู้ละเมิดเข้าประเทศ เป็น

เวลา 100 ปี ไม่เหมาะสม ควรมี

คณะกรรมการกลัน่กรอง หรือ

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

คณะกรรมการฯอยู่ด้วย ถึงแม้จะใช้

อ านาจตามกฎหมายก็ตาม  กรณี

การห้ามเข้าประเทศตามกฎหมาย

บัญญัติว่า บุคคลที่มีพฤตอการณ์ที่

น่าเชือ่เป็นภัยแก่สังคม หรือจะก่อ

เหตุร้ายให้เกิดอันตรายต่อความ

สงบสุขของประเทศหรือความ

ปลอดภัยของประชาชน

1. ตรวจคนเข้า

เมือง

1.1 ปกิบัตืหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1  ตามวันเวลาเกิดเหตุผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าทําการตรวจค้นคลินิกผู้

ร้องแจ้งว่ามีวัตถุออกฤทธิต่์อจิตและประสาทประเภท 4 จําหน่าย

โดยผิดกฎหมาย ผู้ร้องแสดงหลักฐานเป็นจิตแพทย์ ผู้ถูกกล่าวหาได้

เปลีย่นข้อหาว่า จําหน่ายยาโดยไม่มีใบคําสั่งแพทย์และจับกุมตัวไป

ดําเนินคดี

2  คดีนี้ผู้ถูกกล่าวหาได้ให้นายเม็งฯ ซึ่งเป็นคนไข้ผู้ร้อง มาทําการ

ล่อซื้อยาซึ่งเป็นวิธีการแสวงหาพยานหลักฐานที่ไม่เป็นธรรม ผู้ถูก

กล่าวหาขอให้ผู้ถูกละเมิดรับสารภาพจะฟ้องให้เสร็จในวันรุ่งขึน้ 

ในระหว่างที่ถูกควบคุมคํารับสารภาพของผู้ถูกละเมิดจึงเป็นเหตุจูง

ใจให้รับสารภาพ

1.  ให้ ตร.ออกคําสั่งตรวจสอบการ

ดําเนินการของผู้ถูกกล่าวหา

2.  ให้ ตร.พิจารณาว่าวีธีการล่อซื้อ

กระทําการได้เพียงใดในขอบเขต

อย่างไรและมีมาตรการอย่างไรใน

การปฏบิัติเมื่อไม่มีกฎหมายบัญญัติ

รับรองให้กระทําการเชน่นั้น

3 การบริหารคดีของ ตร.ถึงจํานวน

ปริมาณคดีที่จับกุมผู้ต้องหา

เปรียบเทียบกับประสิทธิผลหรือ

คุณภาพในการสอบสวนได้ปฏบิัติ

เป็นธรรมกับผู้ต้องหามากน้อย

เพียงใด

- 1.การล่อซื้อโดยใชผู้้ป่วยของผู้ถูก

ละเมิดล่อซื้อ ถือว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

สามารถกระทําได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย ไม่มีกฎหมายบัญญัติห้าม

ไว้

2. การที่ พงส. พูดว่า "ให้รับ

สารภาพเสีย จะฟ้องให้เสร็จใน

วันรุ่งขึน้" เชน่นี้ถือว่าเป็นการจูงใจ

ผู้ต้องหาให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 คําร้องเรียน

1.1 ผู้ถูกละเมิดถูกยิงตายและถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งถูกยึดทรัพย์หลายรายการ

1.2 ผู้ถูกละเมิดถูกบริษัทเอไอเอบอกล้างสัญญาประกันชวิีต

1.3 ผู้ถูกละเมิดรับราชการตําแหน่งศึกษานิเทศก์ 7 สังกัด สง.สามัญศึกษา จ.ตากและนางจรวยพรฯ 

ภริยารับราชการเป็นพยาบาลวิชาชพี ระดับ 7 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน ฯ

1.4 ผู้ถูกละเมิดเคยถูกสื่อมวลชนและมีใบปลิวโจมตีว่า ผู้ถูกละเมิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเมื่อปี 

2539 กรมสามัญศึกษา ได้ต้ังคณะกรรมการสืบสวนผลการสืบสวนปรากฎว่าไม่มีมูลใหยุ้ติเร่ือง

2 การตรวจสอบ

2.1 ในวันเกิดเหตุภริยาผู้ถูกละเมิดได้กลับมาถึงที่เกิดเหตุและนั่งที่โต๊ะทํางานหน้าบ้าน ส่วนภริยา

ออกไปซื้ออาหารและของใชก้ับบุตร ผู้ถูกละเมิดอยู่บ้านแต่เพียงลําพังได้ถูกคนร้ายยิงถึงแก่ความตาย

2.2 พงส.สภ.เมืองตากและแพทย์ร่วมกันชนัสูตรพลิกศพและตรวจที่เกิดเหตุ ตร.ได้ถอดกางเกงขายาว

ของ ผู้ถูกละเมิดออกคงเหลือเพียงกางเกงในอย่างเดียวและ ตร.ได้พลิกกางเกงในออกและพลิกกลับใน

สภาพเดิมแล้วใหมู้ลนิธีนําศพส่ง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ 

2.3 แพทย์ได้นําศพผู้ถูกละเมิดไปเอ็กซเรย์แล้วนําศพกลับมายังหอ้งพิธีกรรมศพ ขณะนั้นมี จนท.ตร.ทั้ง

ในและนอกเคร่ืองแบบและญาติผู้ถูกละเมิดอยู่ในหอ้งพิธีกรรมศพด้วย เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพได้

ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดทิ้งในถังขยะ แล้วตบแต่งบาดแผลศพและอาบน้ําศพพร้อมทั้งสวมชดุ

ข้าราชการใหแ้ก่ศพจากนั้น จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งดังกล่าวอ้างว่าจะถ่ายรูปและพิมพ์

ลายนิ้วมือศพ ต่อมา จนท.ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้าไปในหอ้งและแจ้งว่าพบยาเสพติดอยู่ในซอง

พลาสติกสีฟ้าขนาดซองใส่ยาของ รพ.ทั่วไปโดยพบอยู่ที่เป้ากางเกงในผู้ถูกละเมิด สภาพกางเกงในม้วน

เป็นเกลียวอยู่ในถังขยะ

2.4 ต่อมา จนท.ตร.ได้ค้นบ้านผู้ถูกละเมิดคลินิกของภรรยาผู้ถูกละเมิดค้นบ้านน้องสาวของภรรยาผู้ถูก

ละเมิดและบ้านบิดาผู้ถูกละเมิด ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย

2.5 ต่อมาตร.สภ.เมืองตากได้นําคําสั่ง เลขาธิการ ปปป. เข้ายึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ถูกละเมิดจํานวน

 22รายการ

2.6 บริษัทเอไอเอบอกเลิกสัญญาประกันชวิีตอ้างว่าผู้ถูกละเมิดมิได้เปิดเผยหรือแสดงข้อความจริง

เกี่ยวกับอาชพีหรือรายได้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันเป็นเหตุใหถู้กยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ ถือ

ว่าเป็นการฉอ้ฉลใหบ้ริษัทเอไอเอเข้าทําสัญญาโดยสําคัญผิดจึงตกเป็นโมฆียะจึงใชส้ิทธิบอกล้าง

สัญญาประกันชวิีตดังกล่าว

2.7 จนท. ตร.สภ.เมืองตาก และ จนท.ปกครอง อ.เมืองตาก ยืนยันว่า ผู้ถูกละเมิดและภริยามีพฤติการณ์

เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้ังแต่ปี 2539 แต่เมื่อประกาศนโยบายสงครามกับยาเสพติดเมื่อ พ.ศ.2546 ไม่มี

ชือ่ทั้ง 2 อยู่ในบัญชผู้ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและจากหลักฐานของ จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานใดที่พอจะ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดได้

2.8 จนท.ตร.ได้จัดทําบันทึกการตรวจสอบโดยลงชือ่เจ้าหน้าที่หอ้งพิธีกรรมศพว่า ตร.สังเกตว่า

บุตรชายผู้ถูกละเมิดเป็นผู้ถอดกางเกงในผู้ถูกละเมิดและโยนกางเกงในทิ้งถังขยะและแพทย์ที่ทําการ

เอ็กซเรย์ที่ร่างกายไม่ได้เอ็กซเรย์บริเวณกางเกงในซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทําที่เป็นข้อพิรุธ

2.9 แพทย์ผู้ชนัสูตรพลิกศพและเจ้าหน้าที่ในพิธีกรรมศพชีแ้จงว่า ได้มีการเอ็กซเรย์ร่างกายศพรวมทั้ง

เอ็กซเรย์กางเกงในแต่ไม่พบร่องรอยซองวัตถุหรือยาเสพติดโดยดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์ บุตรผู้ถูกละเมิด

เป็นผู้ถอดกางเกงในซึ่งเปื้อนเลือดและน้ําเต็มไปหมดออกจากศพผู้ถูกละเมิดโดยรูดออกมาเป็นเกลียว 

เจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพจึงหยิบทิ้งถังขยะซึ่งขณะที่รูดออกนั้นไม่รู้สึกผิดสังเกตที่กางเกงในแต่อย่างใด 

ต่อมา จนท.ตร.ใหญ้าติผู้ถูกละเมิดออกจากหอ้งพิธีกรรมศพและได้สอบถามเจ้าหน้าที่พิธีกรรมศพว่า

ผู้ตายใส่อะไรมาบ้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าใส่กางเกงในมาเท่านั้น จนท.ตร. จึงได้มีการค้นที่ถังขยะจนพบ

และคลี่กางเกงในออกดูและเอาซองสีฟ้าออกจากเป้ากางเกงในแล้ว ตร.ได้เรียกญาติผู้ถูกละเมิดเข้ามา

ในหอ้งพิธีกรรมศพแล้วแจ้งใหญ้าติผู้ถูกละเมิดทราบถึงการพบยาเสพติดดังกล่าว

1 ตลอดระยะเวลาที่ผู้ถูกละเมิดมี

ชวิีตอยู่จนกระทั่งถึงวันที่ถูกยิงตาย 

ตร.ไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถ

ดําเนินคดีกับผู้ถูกละเมิดได้

2 เมื่อผู้ถูกละเมิดถูกยิงเสียชวิีตไป

แล้วมีการตรวจพบยาเสพติดไม่น่า

เชือ่ว่าผู้ถูกละเมิดซุกซ่อนยาเสพติด

ไว้ในเป้ากางเกงในเพราะมีการ

เอ็กซเรย์ทั้งร่างกายรวมทั้งบริเวณ

กางเกงในไม่พบร่องรอยของซอง

พลาสติกแต่อย่างใดรวมทั้ง ตร.พบ

ยาเสพติดก็เกิดขึน้ในขณะที่ญาติ

ของผู้ถูกละเมิดอยู่นอกห้อง

พิธีกรรมศพทั้งสิ้น

3 การสอบสวนไม่สามารถสรุปได้

ว่าการเสียชวิีตของผู้ถูกละเมิด

เกีย่วข้องกับยาเสพติดดังนั้นบริษัท

เอไอเอย่อมไม่มีสิทธิบ์อกเลิก

สัญญาประกันชวิีตแต่อย่างใด

1 ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

ให้จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี

2 ให้รัฐบาลหรือ ตร.

ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายให้แก่ทายาท

ของผู้ถูกกล่าวหาภายใน

 60 วันนับแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบับนี้ ให้

 ตร.หรือ สภ.เมืองตาก

ออกหนังสือรับรองแก่

ทายาทผู้ถูกละเมิดว่าผู้

ถูกละเมิดไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติดภายใน 30

วันนับแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบับนี้

1. การตรวจ ณ ที่เกิดเหตุ ที่

กางเกงใน เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาล 

และการผ่าศพ ไม่พบยาเสพติด แต่

เมื่อตํารวจมาตรวจภายหลัง แต่

เพียงลําพัง ไม่มีพยานคนกลาง 

หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่ด้วย ว่า

พบยาเสพติด ที่กางเกงในในถังขยะ

 จึงไม่น่าเชือ่ถือ ไม่น่ารับฟังว่าจะ

พบยาเสพติดจริง

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อํานาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสมบูรณ์  สายอินทร์ (ผู้ถูกละเมิด) เป็นผู้ใหญ่บ้าน  บ้านห้วย

ค้อ  ต.หนองแวงนางเข้า   อ.พล   จ.ขอนแก่น  ไม่เคยประพฤติเสื่อม

เสีย

2. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 46 ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิด) ขับรถจักรยานยนต์ เพ่ือ

เดินทางกลับบ้านได้มีคนร้ายไม่ทราบชือ่ประกบยิงเสียชวิีต

3. วันที่ 4 เม.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าว "ประกบยิง ผญบ. ฆ่าตัด

ตอน" 

4. จนท.ตร. สภ.พล  ได้สอบสวนและให้ความเห็นว่าน่าจะเป็นการ

ฆ่าตัดตอนจากคดียาเสพติด

5. เหตุการณ์การฆ่ากันเกิดขึน้ตอนกลางวัน ย่อมมีคนเห็นจ านวน

มาก แต่ทาง จนท.ตร. ท าการสืบสวนโดยคดีไม่มีความคืบหน้า 

รวมทั้งไม่มีข้อมูลทางวิทยาการในการตรวจสอบหัวกระสุน

1. เห็นว่าผู้ถูกละเมิดไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. จนท.ตร. ท างานโดยไม่มีความ

คืบหน้า

1. ให้รัฐบาลเร่งรัด ตร.

แก้ปัญหา

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

ชดใชค้่าเสียหายให้แก่

ทายาทผู้ตายภายใน 60 

วัน

3. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ผู้ตายว่ามิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 2546 เวลาประมาณ 16.00 น. ผู้ร้องเดินบริเวณ

ตรอกข้าง อาคารพญาไทพลาซ่า เขตราชเทวี

2. ได้มี จนท.ตร. เข้าตรวจค้นตัวผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. ผู้ร้องไม่พอใจว่าทําไมการค้นจึงไม่มีหมาย  จึงพาบิดาไปต่อว่า 

จนท.ตร.ดังกล่าว

4. จนท.ตร. ได้ชีแ้จงข้อกฎหมายให้ฟังว่าการค้นในที่สาธารณะ ไม่

จําต้องใชห้มายค้น

5. ผู้ร้องไม่พอใจจึงไปร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สน.พญาไท ใน

เร่ืองดังกล่าว

6. ผู้บังคับบัญชาได้อธิบายข้อกฎหมายและอํานวยหน้าที่ให้ผู้ร้องฟัง

 แต่ผู้ร้องยังไม่พึงพอใจอยู่ดี

1. การตรวจค้นในที่สาธารณะ เป็น

การใชอํ้านาจที่ละเมิดศักดิศ์รีความ

เป็นมนุษย์ จึงต้องใชค้วาม

ระมัดระวัง

1. ให้ออกระเบียบการ

ค้นในที่สาธารณะ

ภายใน 60 วัน

2. อบรมเจ้าหน้าที่ผู้

ปฏบิัติหน้าที่ภายใน 1 ปี

1. ถึงแม้การค้นบุคคลในที่

สาธารณะไม่จําเป็นต้องมีหมายค้น

ก็ตาม แต่ผู้ตรวจค้น ก็ควรจะต้อง

ค้นในที่ที่ไม่เป็นการประจานผู้ถูก

ตรวจค้นให้ได้รับการอับอาย เพราะ

ผู้ถูกตรวจค้นเป็นเพียงผู้ต้องสงสัย

เท่านั้น

2. การค้นในที่สาธารณะ ผู้ค้นต้อง

บันทึกรายละเอียดแห่งการค้นไว้

ด้วย ถึงแม้จะไม่พบสิ่งของที่มีไว้

หรือได้มาหรือได้ใชก้็ตาม ตาม ป.

วิ.อาญา ม. 103

1. การค้น 1.1 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 46  ผู้ตาย (ผู้ถูกละเมิดทั้งหมด) ได้เดินทางออก

จากบ้านเพ่ือไปพบ จนท.ตร.สภ.หล่มเก่า  ซึ่งได้นัดไว้ล่วงหน้า

2. ระหว่างทาง ถูกผู้ร้ายลอบยิงเสียชวิีต และถูกคนร้ายขโมย

ทรัพย์สินไปหลายรายการ

3. หลังจากเสียชวิีต หนังสือพิมพ์ได้ลงข่าวการตายและสันนิษฐาน

เบื้องต้นว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

4. ในเขต สภ.หล่มเก่า ได้มีกรณีที่ผู้ที่เกีย่วข้องกับยาเสพติดถูกฆ่าอีก

 9 ราย โดยคดีทั้งหมดไม่มีความคืบหน้า (วันที่ 16 มิ.ย. 2546)

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ถูกละเมิดได้ รัฐจึงต้องเยียวยา

ให้ผู้ถูกละเมิด

2. รัฐต้องแก้ไขการนําเสนอข่าวให้

ถูกต้องมากกว่านี้

1.ให้ สตช.เร่งรัดจับกุม

คนร้าย

2. ให้รัฐบาลและ ตร. 

เยียวยาให้แก่ทายาท

ผู้ตายภายใน 60 วัน

3. ให้ ตร. ออกหนังสือ

รับรองความบริสุทธิ์

ให้แก่ทางครอบครัว

ผู้ตาย

1. ไม่มีข้อมูลการสืบสวนหลังเกิด

เหตุ คดีนี้ 

2. จนท.ตร. ให้ข้อมูลปฏเิสธว่า

ไม่ได้ให้ข้อมูล นสพ. ลงข่าวว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

ข้อเท็จจริง ผู้ร้องได้กระท าการฝ่าฝืนข้อหาดัดแปลงอาคารโดยมิได้

รับอนุญาตซึ่งเป็นความจริงแต่มีประเด็นร้องเรียนดังนี้ 

1. จนท.ตร.ได้ไปท าการจับกุมผู้ร้องยามวิกาลโดยผู้ร้องขอน าอาหาร

เย็นไปส่งบุตรก่อนก็ไม่ยินยอม 

2. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่บางบอนเร่ืองไม่ยอม

ด าเนินคดีกับบุคคลอ่ืนซึ่งก็ได้กระท าในลักษณะเดียวกับผู้ร้อง 

3. ขอให้สอบสวนการกระท าของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขตบางบอน

เร่ืองการด าเนินดคีกับผู้ร้องในลักษณะต่างกรรมต่างวาระทั้งๆที่

เป็นการกระท าวาระเดียว

1. กรณีที่อาคารอ่ืนๆในละแวก

เดียวกันก็ได้มีการท าในลักษณะ

ดังกล่าวเป็นจ านวนมากแต่ก็มิได้

รับโทษตามกฏหมายแต่อย่างใดซึ่ง

กรณีนี้เห็นว่าผู้ร้องได้รับการปฏบิัติ

ที่ไม่เป็นธรรมจริง  

2.และในกรณีที่ร้องเกีย่วกับการ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่นั้นเห็นว่า

มีความไม่เป็นธรรมหลายประการ 

เชน่ในกรณีที่ด าเนินคดีต่างกรรม

ต่างวาระนั้นเห็นว่า ผู้ร้องไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจริงเนื่องจากผู้ร้อง

ได้ต่อเติมดัดแปลงอาคารดังกล่าว

ในคราวเดียวกัน 

3.และการที่ จนท.ตร.เรียกวงเงิน

ประกันสูงโดนอ้างค าสั่งตร.นั้นก็

มิได้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตาม

รัฐธรรมนูญ

- 1.เจ้าพนักงานไม่เป็นธรรมในเร่ือง

การด าเนินคดี เลือกปฏบิัติ คดี

เกีย่วกับการก่อสร้างอาคาร

2. การออกหมายเรียกผู้ต้องหา พงส.

 ต้องให้เจ้าหน้าที่ส่งหมายเรียกจะ

ส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้ ไม่เป็นไป

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 52 และ 55

3. เร่ืองหลักประกันต้องยึดถือตาม

ข้อบังคับประธานศาลฎีกา  พ.ศ. 

2548 ลง 28 เม.ย. 28  ข้อ 5.5 กรณี

ความผิดหลายกรรม ให้ถือข้อหาที่

มีอัตราโทษหนักที่สุดเป็นเกณฑ์ใน

การก าหนดวงเงินประกัน

1. หมายเรียก

2. การจับ

3. การปลอ่ยชัว่คราว

1.1 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

ค าสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.2 ขาดจิตส านึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

2.1 ละเว้นการ

ปฏบิติัหน้าที่โดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

3.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อ านาจหรือ

ใชอ้ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ  22 เม.ย. 46  ขณะที่ภรรยาผู้ร้องกําลังกลับจากการจ่ายตลาด

ถูกยิงเสียชวิีต

2. ทางเจ้าหน้าที่ได้ค้นศพผู้ตายที่ห้องเก็บศพ พบยาบ้าจํานวน  15 

เม็ด

3. แพทย์ผู้ชนัสูตรได้ยืนยันว่าในขณะที่ชนัสูตรไม่พบยาบ้าแต่อย่าง

ใด

4. สื่อมวลชนได้ลงข่าวว่าผู้ตายตายเพราะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. รัฐบาลไม่สามารถปกป้องชวิีต

ของผู้ตายได้ รัฐจึงต้องให้การเยียวยา

2. รัฐต้องควบคุมการนําเสนอข่าว

ให้ถูกต้อง และชดัเจนกว่านี้

1. ให้ ตร.ชดใชแ้ละ

เยียวยาให้แก่ทายาท

2. ให้ ตร.ออกหนังสือ

รับรองว่าการตาย

ดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. การค้น ณ ห้องเก็บศพ พบยาบ้า

จํานวน 15 เม็ด ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจแต่เพียงลําพัง ไม่มีพยานคน

กลาง หรือญาติของผู้ถูกละเมิดอยู่

ด้วย ว่าพบยาเสพติด จึงไม่น่าเชือ่ถือ

 ไม่น่ารับฟังว่าจะพบยาเสพติดจริง

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

2.2 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2546 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่จับข้อหาว่ิงราวทรัพย์

โดยไม่มีหมายจับ

2. ระหว่างรอการชีตั้ว เจ้าหน้าที่ตํารวจเปิดมู่ลีใ่ห้ผู้เสียหายในคดีดู

หน้าผู้ร้องก่อนการชีตั้ว

3. จากการสอบสวนพบว่า พงส. ได้ออกหมายจับในวันที่ 17 ก.ย. 

2546  ซึ่งได้ออกหลังจากได้จับกุมตัวมาแล้ว 1 วัน

1. การจับกุมผู้ร้องเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

2. ให้ต้ังกรรมการสอบวินัยผู้ถูกร้อง

- 1. การชีตั้วผู้ต้องหาต้องไม่ให้ผู้ชีตั้ว

เห็นผู้ต้องหาตามระเบียบ ตร. ที่ 

0610.3/7632  ลง 27 พ.ค. 2528  

2. การออกหมายจับหลังจากจับกุม

มาแล้ว 1 วัน เป็นการจับและ

ควบคุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ตาม

 ป.วิ.อาญา ม.78 และ ม. 90

1. การควบคุม

2. การสอบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินชอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

2.1 ไม่ปกิบัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 29 ก.ค. 46 ผู้ร้องถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบตรวจ

ค้นในที่สาธารณะ โดยไม่มีพยานรู้เห็น และได้ยึดโทรศัพท์มือถือ

ของผู้ร้อง และไม่ให้ผู้ร้องติดต่อผู้ใด

2. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจอีก 3 นาย มาร่วมตรวจค้นด้วย และได้ตบหน้า

ผู้ร้อง

3. ได้ควบคุมผู้ร้องมาที่ สน.คลองตัน และบังคับให้เขียนคํารับ

สารภาพ

คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22

ให้ ตร.แก้ไขระเบียบ

เกีย่วกับการสืบสวน 

และสอบสวนคดียาเสพ

ติด

1. การค้น พบยาเสพติด และจับกุม 

ต้องให้โอกาสผู้ต้องหาติดต่อญาติ 

หรือบุคคลที่ผู้ต้องหาไว้วางใจทราบ

  ตาม ป.วิ.อาญา ม. 83 วรรค 2

2. เร่ืองตบหน้า ทําร้ายร่างกายไม่มี

พยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหา จึง

ควรให้แพทย์มีความเห็น

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริง

1. เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2546 เวลา 01.00 น.ผู้ตายทั้งสองได้ขับรถ

กระบะโตโยต้า (ทะเบียน กข.2662 ว่ิงไปตามถนนเส้นแม่สอด-ตาก

 หลังจากรับแจ้งว่าลูกน้องของตนถูกตํารวจจับ

2. เมื่อไปถึงบริเวณ กม.ที่47 ม.2 ต. ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก 

ได้ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครร่วมกันใชอ้าวุธปืนยิงผู้ตายทั้งสอง

จนเสียชวิีตและพบยาบ้าจํานวน 197 เม็ดในรองเท้า จนท.ตร. จึงยึด

ทรัพย์อีก 48 รายการเป็นเงินหลายล้านบาทที่บ้านผู้ตาย  

ความเห็นของ กสม.

1. ผู้ร้องอ้างว่าผู้ตายทั้งสองมิได้มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและ

ผู้ตายทั้งสองทําอาชพีส่วนตัว(ธุรกิจ)ซึ่งสุจริตพร้อมทั้งเคยไปครว

จสอบรายชือ่กับเจ้าพนักงานปกครองว่าคนมีชือ่อยู่ในบัญชรีายชือ่ยา

เสพติดหรือไม่ ผลคือไม่มีรายชือ่อยู่ในบัญชฯี

2. ซึ่งการกระทําดังกล่าว(สาเหตุการตาย)น่าจะมาจากการกระทําของ

 จนท.ตร.เพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ สภ.แม่ท้อ เพียง 3 กม. และ

การตรวจพบยาเสพติดในรองเท้านั้น รองเท้าดังกล่าวมิใชข่องผู้ตาย

แต่อย่างใด

3. และก่อนเกิดเหตุผู้ร้องได้ต้ังข้อสังเกตุว่าขณะผู้ตายทั้งสองขับรถ

อยู่ ผู้ร้องและญาติ ได้ยินเจ้าหน้าที่ตํารวจพูดผ่านวิทยุ จนท.ตร. สั่งว่า

  "มันออกไปแล้ว 20 นาที อย่าให้พลาด"

* จึงเรียนมาเพ่ือขอความเป็นธรรม

 1. การยึดทรัพย์สินของ จนท.ตร. 

นั้นแม้จะมีกฏหมายให้อํานาจไว้แต่

ก็ต้องปฏบิัติตามโดยเคร่งครัดเพราะ

เป็นเร่ืองจํากัดสิทธิของบุคคลแต่

กรณีดังกล่าว จนท.ตร. มิได้ปฏบิัติ

ตาม กม.อย่างเคร่งครัด ดังนี้   

      1.1 ยึดทรัพย์สินที่จําเป็นในการ

ดํารงชพี 

      1.2 ทําการตรวจสอบทรัพย์สิน

เป็นเวลานาน 

      1.3 ไม่ยอมผ่อนผันให้เจ้าของ

ทรัพย์สินนําทรัพย์สินดังกล่าวไป

ใชป้ระโยชน์ในชวิีตประจําวัน

1.ควรจัดต้ังหน่วยงาน

ภายนอกทําการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ต่างๆเพ่ือความเป็น

ธรรม 2.ควรมีการวาง

ระเบียบการตรวจยึด

ทรัพย์สินเกีย่วกับคดี

อย่างเคร่งครัด 3.

กําหนดกรอบระยะเวลา

ในการตรวจสอบ

ทรัพย์สิน

1. ไม่มีการสบืสวนก่อนและหลงัเกิดเหตุ

เปน็หลกัฐาน

2. จนท.ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลกัฐานเพ่ือพิสจูน์ความผิดโดยเร็ว

3. จนท.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดใน

กรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยี

ชือ่เสยีงต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

5.การค้นพบยาเสพติดที่รองเทา้ผู้ตาย

จ านวน 197 เม็ดเปน็ที่น่าสงสยัเพราะว่า 

ก่อนหน้านี้ต ารวจไม่เคยค้นพบที่บา้น

ผู้ตายมาก่อนเลยและจากการตรวจสอบ

พบว่ามีการตายแลว้พบยาเสพติดใน

ลกัษณะเชน่นี้โดยบคุคลภายนอกไม่รู้

เหน็ด้วยจ านวนหลายคดี

1. การสิบสวน

2. การสอบสวน

3. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

3.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 21 ม.ค.2547 จนท.ตร.สน.บางขันได้ทําการล่อซื้อยาบ้า 

จาก นายสถาพร ศรีสอาด(พ่อผู้ตาย)

2. เมื่อ นายสถาพร ได้ย่ืนซองยาบ้าให้ จนท.ตร.ก็แสดงตัวเข้าจับกุม

3. นางพรวิภา(แม่ผู้ตาย)ซึ่งนั่งรออยู่ในรถดังกล่าวเห็น ดังนั้นจึงได้

ขับรถหนี จท.ตร.ไปทางสะพานขวา

4.จนท. ตร.ที่เหลือติดตามจับกุมโดยใชป้ืนยิงไปที่ล้อเพ่ือสกัดกัน้

การหลบหนี แต่กระสุนพลาดไปโดน ด.ช.จักรพันธ์ (ผู้ตาย)จนถึง

แก่ความตาย

5. ผู้ร้องได้นําเร่ืองดังกล่าวไปร้องทุกข์ต่อ พงส.นางเลิง้แต่ก็มีการ

สั่งไม่ฟ้อง จนท.ตร.สน.บางขัน

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทําดังกล่าว

1. เชือ่ว่าการเสียชวิีตของเด็กน่าจะ

เกิดจากการกระทําของ จนท.ตร.ซึ่ง

มีเจตนาย่อมเล็งเห็นผลโดยมิใช้

ความระมัดระวัง มุ่งถึงแต่ผลงาน

อย่างเดียว

2. กรณี พงส.สน.นางเลิง้คิดว่าหาก

ตํารวจเป็นผู้ทําความผิดเองแล้วไม่

ควรให้ จนท.ตร.ด้วยกันเองเป็นผู้

สอบสวน ซึ่งกรณีดังกล่าวหากใช้

สํานวนเดิมสั่งฟ้องก็คงจะไม่ได้รับ

โทษอยู่ดี

1. การเสียชวิีตของเด็ก

นั้น ผู้เสียหายย่อมต้อง

ได้รับการเยียวยาจน

พอสมควร

2. รวมทั้งความเสียหาย

ในชือ่เสียงของนางพร

วิภา (แม่ผู้ตายด้วย)

เพราะคือว่าเป็นผู้

บริสุทธิอ์ยู่จนกว่าศาล

จะพิพากษา

1.การกระทําของ จนท.ตร. โดยยิง

ปืนไปที่รถน่าจะยิงที่ยางรถยนต์

เพ่ือยับย้ังการหลบหนีแต่จาก

ข้อเท็จจริงคดีนี้กระสุนปืนที่ยิง

ออกไปนั้นถูกเด็กเสียชวิีตแสดงว่า 

จนท.ตร. ไม่ได้ยิงเพ่ือการยับย้ังการ

หลบหนีแต่เป็นการกระทําโดยย่อม

เล็ง เห็นผลของการกระทําว่าอาจ

ถูกบุคคลที่อยู่ในรถถึงแก่ความตาย

ได้ จึงถือว่าเป็นการกระทําโดย

เจตนาตาม ป.อ. ม.59 

2.การสอบสวนคดีนี้ถือว่าเป็น

ความตายเกิดขึน้โดยการกระทําของ

เจ้าพนักงานซึ่งอ้างว่าปฏบิัติ

ราชการตามหน้าที่ซึ่งพนักงาน

สอบสวนเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

เท่านั้นเห็นว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับ

ฝ่ายผู้ตายเห็นควรให้พนักงาน

อัยการทําการสอบสวนร่วมกับ

พนักงานสอบสวนตาม ป.วิ.อ.  ม.

150วรรค 4

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. ผู้ร้องเป็นพ่อค้าแผงลอยมีเร่ืองขัดแย้งบริเวณที่ทํากินกับคูก่รณี

มาหลายคร้ังเร่ืองเกีย่วกับการค้าในแผงลอยแย่งพ้ืนที่ขายของกัน

2. ผู้ร้องกล่าวหาคูก่รณี 5 คดี พงส.มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องทั้ง 5 คดี

3. คูก่รณีเป็นเจ้าของ บ.เซ่งเฮงฮวดพันธุพื์ช จํากัด กล่าวหาผู้ร้อง

ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการกระจายเสียง พงส.สั่งฟ้องผู้ร้อง เร่งรัด

พิมพ์ลายนิ้วมือ  ผู้ร้องถูกนําควบคุมขัง,นานมากกว่าจะได้ประกันตัว

 ผู้ร้องจึงกล่าวว่า พงส.ไม่มีความเป็นธรรมในการปฏบิัติ

คณะกรรมการเห็นว่าการกระทํา

ของตํารวจเป็นการ"เลือกปฏบิัติ"

โดยอ้างว่าผู้ร้องไม่มีพยานถึงมีก็ไม่

ฟ้องเพราะทั้ง 2 บาดหมางกันมา

ก่อน แต่กลับคําเป็นคดีกับผู้ร้อง

1. ถ้าคูค่วามมีเหตุ

บาดหมางให้ตํารวจ

สร้างกลไกในการยุติ

ข้อพิพาทเบื้องต้น

2. ให้ พงส.ปฏบิัติต่อ

ทุกฝ่ายให้เท่าเทียมกัน

1.  ถึงแม้ พงส. จะมี อํานาจการ

ควบคุมผู้ต้องหาในคดีที่ผู้ต้องหา

กระทําความผิด ก็ต้องปฏบิัติเสมอ

ภาคกัน รวมทั้งคดีอ่ืน ๆ ด้วย ไม่

เลือกปฏบิัติ และต้องยึดระเบียบ

และปฏบิัติให้เสมอภาคทุกคน

2. เร่ืองความเห็นทางคดีเห็นว่าเป็น

ความเห็นอิสระของ พงส. หากใช้

ดุลยพินิจไม่สุจริตก็ถูกดําเนินคดี

ฟ้องต่อศาลได้

1. การปล่อย

ชัว่คราว

1.1 ไม่ปฏบิัติ

หน้าที่ตามระเบียบ

 คําสั่ง สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

มูลเหตุ

1. มี จนท.ตร. กองปราบปรามเข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวในวันเกิด

เหตุ มีการระดมยิงเข้าไป แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย คณะกรรมการฯ 

จึงให้ตรวจสอบ

ขอ้เท็จจรงิ

2. ตํารวจได้รับข่าวจากสายลับ พอเชือ่ถือได้ และได้ไปขอหมายศาล 

เพ่ือค้นตามกฎหมายแล้ว

3. พล.ต.ต.โกสินธุ ์ หินเธาว์  ได้ขอโทษ และแจ้งว่าจะชดใช้

ค่าเสียหายในทั้งหมด

4. ผู้เสียหายทั้ง 2 ไม่ติดใจเอาความ

1. ให้ ตร. กําหนดมาตรการเข้มงวด

กวดขัน มิให้เกิดเหตุการณ์เชน่นี้อีก

2. สอบสวนหาผู้เกีย่วข้อง

รับผิดชอบและดําเนินการทางวินัย, 

อาญา  ภายใน 60 วัน

- 1. ผู้ละเมิดกระทําเกินกว่าเหตุ และ

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถึงแม้จะมี

หมายค้นของศาล 

2. เจ้าหน้าที่ไม่ทําการสืบสวนให้

ชดัเจนถึงมูลเหตุในการขอออก

หมายก่อนที่จะไปขอหมายค้นจาก

ศาล

3. การเข้าตรวจค้นในเวลากลางคืน

ของเจ้าหน้าที่ไม่ปรากฎในกรณี

ฉกุเฉนิอย่างย่ิง ตาม ป.วิ.อาญา ม. 96

1. หมายค้น

2. การค้น

1.1 ขาดการ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจ

ในการปฏบิติัหน้าที่

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิติัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง

1. เมื่อ 17 พ.ค. 44 มีคนร้ายใชอ้าวุธปืนยิง นายพิทักษ์ฯ  แกนนํา

กลุม่อนุรักษ์ฯ ซึ่งคัดค้านโรงโม่หิน เสียชวิีต

2. ได้จับกุมนายสมบูรณ์ฯ ข้อหาร่วมกันฆ่าฯ โดยไตร่ตรองไว้ก่อน

3. ขณะจับกุมตนโดนอุ้ม (เอาผ้าปิดตาคลุมหัว) และซ้อมทําร้าย

ร่างกายบังคับให้ยอมรับ

ฝ่ายต ารวจ

1. อ้างว่าที่เอาผ้าคลุมหัวเพราะกลัวผู้ต้องหาถูกทําร้ายร่างกายจาก

กลุม่ผู้อนุรักษ์ฯ

2. บาดแผล เกิดจากอุบัติเหตุหกล้มในห้องขัง

3. ผู้ต้องหารับสารภาพในชัน้จับกุม

หลักฐาน

   มัดตัวแน่นว่านายสมบูรณ์โดนเจ้าหน้าที่ตํารวจทําร้ายร่างกาย

ตํารวจจับกุมนายสมบูรณ์ฯ และ

นําไปขัง ไม่แจ้งสิทธิและไม่แจ้ง

ให้ญาตทราบ เป็นการละเมิดสิทธิ

ผู้ต้องหาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

1. ให้ บช.ภ.6 ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนภายใน 30 วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

2. ให้ ตร.ชดใชห้รือ

เยียวยาความเสียหาย

ให้แก่นายสมบูรณ์ฯ

3. ให้ ตร. ออกระเบียบ

ให้มีการบันทึกกรณี

ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

ระหว่างการควบคุมตัว

ของตํารวจ ภายใน 60วัน

 นับแต่ได้รับรายงานนี้

1.วิธีการจับโดยการคลุมหัวปิดตา

เจ้าพนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ 

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. วันที่ 8 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องทราบว่าตนนั้นมีรายชือ่เป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด จึงเดินทางเข้าพบ สวญ. สภ.แม่สรวย เพ่ือ

แสดงความบริสุทธิ์

2. สวญ. ดังกล่าวมิได้แจ้งข้อกล่าหาหรือดําเนินการแต่อย่างใด

3. วันที่ 18 ก.พ. 46 พ่ีชายผู้ร้องได้ขอเข้าพบ สวญ. เพ่ือแสดงความ

บริสุทธิอี์กคร้ังหนึ่ง แต่คร้ังนี้ได้ถูกควบคุมตัวเป็นผู้ต้องหา โดย 

สวญ. อ้างว่ามีการออกหมายจับแล้ว ซึ่งพ่ีชายผู้ร้องให้การปฏเิสธ

ทุกข้อกล่าวหา

          3.1 ซึ่งการกระทําดังกล่าวนั้นเป็นเหตุจากการที่พ่ีชายของผู้

ร้องต้องการแสดงความบริสุทธิ ์จึงทําให้ตกเป็นผู้ต้องหา

          3.2 ต่อมาได้มีการเบิกตัวพ่ีชายผู้ร้องมาให้ จนท.ตร. ชดุจับกุม

ดูตัวว่าใชผู้่ต้องหาตามหมายจับหรือไม่ ผลคือ ไม่ช่

          3.3 คําให้การพยาย (ผู้ใหญ่บ้าน) ยืนยันว่าพ่ีชายของผู้ร้องนั้น

เป็นคนละคนกับผู้กระทําผิด แต่มีชือ่ที่คล้ายกันคือ "อาเคอ"  กับ "อา

เค่อ" ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

1. มีมติว่าการจับตัวพ่ีชายผู้ร้องนั้น

เป็นการจับผิดตัว และผู้ที่ถูกจับนั้น

ไม่มีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดเลย

2. และการใชห้มายจับดังกล่าวนั้น

ไม่ถูกต้อง

1. ให้ ตร.ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยกับ 

สวญ. สภ.แม่สรวย

2. ให้พิจารณาจ่าย

ค่าชดเชยตาม พ.ร.บ.

ตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าใชจ่้ายแก่จําเลย 

ในคดีอาญา 2544

1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องร้องว่าพ่ีสาวตน (ผู้ถูกละเมิด)  ถูก จนท.ตร.นํากําลังพร้อม

กับผู้สื่อข่าวเข้าแสดงหมายค้น และไปค้นรถของนางธิดาทิพย์ฯ 

โดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปอยู่ดูด้วย ต่อมาเจ้าหน้าที่พบยาที่รถคันดังกล่าว

จึงแจ้งข้อหาต่อนางธิดาทิพย์ฯ

2 อัยการได้ส่งฟ้องคดีต่อศาล ศาลจังหวัดหนองคายได้มีคําพิพากษา

ยกฟ้อง คดีถึงที่สุด และให้ริบของกลาง

- - 1. การค้นในที่รโหฐานนั้นสามารถค้น

ต่อบคุคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน ซึง่มาเปน็

พยานได้ตาม ป.วิ.อาญา  ม. 102แต่การ

ค้นพบยาเสพติดในรถของผู้ร้องไม่มี

พยานรู้เหน็จึงเปน็ข้อพิรุธสงสยัที่อาจทํา

ใหศ้าลยกฟ้องได้

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ในวันที่ 10 มีนาคม 2547 ผู้ร้องกําลงัทํางานอยู่ในร้านอาหารแหง่หนึ่ง ใน

จังหวัดลพบรีุ ได้ถกู จนท.ตร.จับกุมข้อหาลกัเคร่ืองสบูน้ําและนําตัวสง่ไปยัง

 สภ.คลองขลงุ

2. ระหว่างถกูควบคุมได้ถกูนําตัวไปยังหอ้งสบืสวนที่มีลกัษณะเปน็หอ้งแถว

3. การสอบสวนในหอ้งดังกลา่ว ผู้ร้องได้ถกู จนท . ตร.ดังกลา่วใสกุ่ญแจมือ

ไขว่หลงั เอาผ้าปดิตาและเอาถงุคลมุศรีษะแลว้เอาเทปรัดคอใหห้ายใจไม่ออก

4. การสอบสวนคร้ังที่ 2 จนท.ตร.ดังกลา่วก็ทําอีกในลกัษณะเชน่เดิม

5. การสอบสวนคร้ังที่ 3 จนท.ตร.ได้ถบีผู้ร้องไปถกูกระจกบานเกลด็ประตู

จนได้รับบาดแผลที่ไหลข่วา

6. แลว้จากนั้น จนท.ตร.ก็จับผู้ร้องสง่โรงพยาบาลคลองขลงุ

คําใหก้ารเจ้าหน้าที่ตํารวจ

- จนท.ตร.อ้างว่าผู้ร้องนั้นได้รับสารภาพแลว้ต่อมาก็ได้คิดจะพยายาม

หลบหนี ซึง่ได้ว่ิงไปชนบานเกลด็ประตูจนเกิดบาดแผลดังกลา่วขึน้ ซึง่

ขณะนั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวอยู่ เพราะไปเข้าหอ้งน้ํา แต่โชคดีที่

ได้ลอ็คประตูดังกลา่วเอาไว้

1. คิดว่าผลจากการตรวจพิสูจน์

บาดแผลนั้นมีลักษณะขัดกับ

คําให้การของ จนท.ตร.ประกอบ

กับมีรอยฟกช้ําที่ท้องของผู้ร้องเป็น

จํานวนมาก จึงเชือ่ว่าบาดแผล

ดังกล่าวเกิดจากการกระทําของ 

จนท.ตร.

1. ควรต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร.ชดุ

ดังกล่าว

2. ควรมีการจัดอบรม

เจ้าหน้าที่ให้เน้นการ

ปฏบิัติตามรัฐธรรมนูญ

 พ.ศ.2540

1. มีเหตุอันควรสงสัยว่าถูก 

จนท.ตร. ทําร้าย เพราะมีบาดแผล

ปรากฎจากการถูกกระจกบาด และ

แพทย์มีความเห็นเพ่ิมเติม

สอดคล้องกับคําให้การผู้ร้องว่า มี

บาดแผลฟกช้ําตามร่างกายอีกหลาย

แห่ง

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. คุณหญิงจันทนีฯ กรรมการสิทธิฯ ได้ไปตรวจเย่ียมทัณฑสถาน

หญิงและตรวจสอบว่ามีนักโทษรายใดถูกซ้อมหรือทรมานหรือไม่ 

และได้มีผู้ร้องร้องเรียนต่อกรรมการสิทธิฯดังกล่าว                            

      

2. ผู้ร้องกล่าวว่า ตนถูกจับกับเพ่ือนในข้อหาร่วมกันมีเฮโรอีนไว้ใน

ครอบครองเพ่ือจําหน่าย ตนได้ปฏเิสธเพราะตํารวจค้นไม่เจอที่ผู้

ร้องแต่ได้ไปค้นเจอที่เพ่ือนผู้ร้อง ตํารวจจึงทําร้ายร่างกายผู้ร้องและ

ส่งฟ้อง     

3.ศาลลงโทษจําคุก   3 ปี                                                            

4. ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว นางอนงค์กมลบอกว่าตนโดนสามีทํา

ร้าย ไม่ติดใจเอาเร่ือง แต่จากที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้ร้อง

โดนทําร้ายร่างกายจริง แต่ตํารวจบอกว่าจะชดใชค้่าเสียหายเพ่ือปิด

ปาก และอ้างว่าจะดําเนินการทางวินัยกับตํารวจผู้นั้น แต่จริง ๆแล้ว

มิได้กระทําการ

กรณีรับฟังได้ว่าเจ้าหน้าทีตํารวจทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้องจริง จึงให้ ตํารวจ

ชดใชค้่าเสียหายแก่ผู้ร้องจนเป็นที่

พอใจ และให้สตช.ดําเนินการทาง

อาญาและวินัยต่อเจ้าหน้าที่ที่

กระทําผิดต่อไป

- 1. ตํารวจข่มขูผู้่ต้องหา และต่อมา

ภายหลังได้โกหกว่าจะจ่ายเงิน

ค่าเสียหายและดําเนินการกับ ตร. ที่

ซ้อม

2. และที่ผู้ต้องหาบอกว่าถูกสามี

ซ้อม แสดงว่ากลัวอิทธิพลตํารวจ 

และไม่อยากมีเร่ืองเพราะถูกขูม่า

อยากให้จบ ๆ ไป

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. ผู้ร้องได้เผยแพร่ข่าวว่ามีข้าราชการระดับนายพลของ สตช .ได้ประพฤติตัว

ไม่เหมาะสมในเชงิชูส้าวกับผู้สือ่ข่าวหญิง โดยผู้ร้องได้กระทําในลกัษณะ

เสนอภาพการ์ตูนลอ้เลยีน ซึง่การเสนอภาพดังกลา่วไม่น่าจะเปน็การกระทํา

ผิดทางอาญา

2. ต่อมา พล.ต.อ.สนัต์ ศรุตานนท ์ได้มอบอํานาจให ้พล .ต.อ.พจนารถ หวล

มานพ เปน็ตัวแทนเข้าแจ้งความรัองทกุข์ต่อพนักงานสอบสวนปทมุวันและ

ได้ออกคําสัง่แต่งต้ัง พล.ต.ท.จงรักษ์ จุฑานนท ์กับคณะเข้าเปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนกํากับการควบคุมคดี

- โดยผู้ร้องเหน็ว่าการกระทําดังกลา่วก่อใหเ้กิดความไม่เปน็ธรรมต่อผู้ร้อง

ประเด็นที่ 2

1. การที่พนักงานสอบสวนนําสําเนาภาพถา่ยหมายจับในคดีก่อนหน้านี้ที่ผู้

ร้องถกูกลา่วหาว่าโฆษณาหมิน่ประมาท นายโภคิณ พลกุล เหตุเกิดที่ สภ .

คลองเขือ่น จ.ฉะเชงิเทรา ไปจับผู้ร้อง และควบคุมตัว

2. ร่างคดีดังกลา่วนั้นมีการตกลงยอมความกันแลว้

- ผู้ร้องมีความเหน็ว่าเปน็การใชอํ้านาจเกินขอบเขต

ประเด็นที่ 1

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้รับความ

เสยีหายจากการกระทําของผู้ร้องนั้น

ย่อมชอบที่จะใชส้ทิธติามในการร้อง

ทกุข์และการมอบอํานาจในความผิดต่อ

สว่นตัวนั้นก็ย่อมเปน็สทิธเิฉพาะตัวย่อม

ทําได้

- การที่ พล.ต.อ.สนัต์ฯ ได้แต่งต้ัง 

พล.ต.ท.จงรักษ์ ฯ เปน็ผู้อํานวยการ

สอบสวนในคดีของตนนั้นแม้ว่าจะไม่

ขัดต่อ กม.ตามที่ผู้ร้องอ้างอิง แต่ก็เปน็

การใชอํ้านาจไม่เหมาะสม

ประเด็นที่ 2

- ซึง่ได้ว่าการจับกุมดังกลา่วเปน็การ

จับกุมที่ไม่ชอบ

1. ให้ ตร.กําชบั

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

ปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ

ด้วย กม.และกําหนด

มาตรการแก้ไขปัญหา

อย่างเคร่งครัด

1. การที่ผู้ถูกละเมิดไปแจ้งความ

ร้องทุกข์แล้วให้นายตํารวจชัน้

ผู้ใหญ่ไปควบคุมคดี เห็นว่าเป็นการ

ใชอํ้านาจเกินกว่าความจําเป็น 

2. การที่นําสําเนาภาพถ่ายหมายจับ

ไปโฆษณา ซึ่งคดีได้ถอนคําร้อง

ทุกข์ไปแล้ว ย่อมทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความเสียหาย

1. การสอบสวน

2. การให้ข้อมูล

ข่าวสารต่อ

สื่อมวลชน

1.1 ใชอํ้านาจเกิน

ความจําเป็น

2.1 ปฏบิัติหน้าที่

โดยไม่เหมาะสม

1. เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2547 เวลา 06.30 น. ผู้ร้องได้ถูก จนท.ตร.

ประมาณ 14 คน เข้าตรวจค้นห้องพัก โดยอ้างใชอํ้านาจตาม พรบ.

กฎอัยการศึก 2547 

2. ซึ่งการค้นดังกล่าวไม่ได้แสดงหมายค้น และได้ยึดทรัพย์สินต่างๆ

ไปโดยไม่ได้ทําบันทึกการตรวจค้นและบัญชทีรัพย์ที่ถูกยึด

3. ระหว่างการตรวจค้นได้มีการใชค้ําพูดที่ไม่เหมาะสมและไม่ได้

ถอดรองเท้า โดยเหยียบลงบนผ้าปูที่นอนที่ผู้ร้องกับพวกใชท้ํา

ละหมาด

4. หลังจากตรวจค้นเสร็จแล้ว จนท.ตร.ได้ให้ผู้ร้องกับพวกลงชือ่

และได้ถ่ายรูปผู้ร้องกับพวกเอาไว้ด้วย

- ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุและ

ไม่เป็นการเคารพสิทธิมนุษยชน

1. ซึ่งการกระทําดังกล่าวแม้จะอ้าง

ว่าใชอํ้านาจตามกฎอัยการศึกก็ตาม 

แต่ก็หาเป็นเหตุให้สามารถค้นบ้าน

ผู้ร้องได้ตามใจชอบเพราะกฎ

อัยการศึกให้ใชบ้ังคับได้เฉพาะ

ทหารเท่านั้น เว้นแต่จะใชก้ับ

ประชาชนกรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน

อย่างย่ิง ซึ่งกรณีดังกล่าวก็ไม่ได้มี

เหตุจําเป็นเร่งด่วนอย่างย่ิงแต่อย่างใด

1. ควรมีการกําชบั 

จนท.ตร. ในท้องที่ให้

ใชอํ้านาจตามกฎอัยการ

ศึกอย่างเคร่งครัดโดย

คํานึงถึงสิทธิมนุษยชน

เป็นหลัก

1. เห็นว่าการค้นของ จนท.ตร. โดย

ไม่มีหมายค้นตามกฎอัยการศึกนั้น 

สามารถค้นได้โดยชอบด้วย

กฎหมาย แต่การค้นต้องทําตาม

หลักกฎหมายว่าด้วยการค้น โดย

การต้องทําบันทึกการตรวจค้น ค้น

โดยไม่กระจัดกระจายและเกิดความ

เสียหาย เป็นต้น

1. การค้น 1.1  เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

1.3 ขาดจิตสํานึกและ

จรรยาบรรณวิชาชพี

ในการปฏบิตืัหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ประเด็นที่ 1

1. เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ทิ้งขยะ(ก้นบุหร่ี)  ลงใน พ้ืนที่สี่แยก

วังหิน จึงถูกนายราเชนทร์ เจ้าหน้าที่เทศกิจ ปรับข้อหาทิ้งขยะ

2. นายราเชนทร์   ได้ขอบัตรประชาชนผู้ร้องเพ่ือประกอบการปรับ

แต่ผู้ร้องไม่ยินยอม

           - นายราเชนทร์มีอํานาจปรับโดยชอบหรือไม่

ประเด็นที่ 2

3. วันรุ่งขึน่ (26 มี.ค. 46) เวลา 10.00 น. ผู้ร้องก็เดินมาที่สี่แยกวังหิน 

เพ่ือไปรับรถขายไอศกรีม แต่พอเจอนายราเชนทร์ ก็ได้ทําร้าย

ร่างกายซึ่งกันและกัน

4. ต่อมานายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ที่เห็นเหตุการณ์ก็

ได้เข้ามาควบคุมตัวผู้ร้องโดยใส่กุญแจมือไขว้หลังไว้ และหนังสือ  

กระเป๋าเงินไปส่งให้ พงส. สน.โชคชยั

5. ซึ่งระหว่างทางว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ประเด็นที่ 3

6. ผู้ร้องเห็นว่า พงส. สน.โชคชยั ไม่มีความเป็นธรรม เพราะผู้ร้อง

ได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อ สวญ. ดังกล่าวแล้ว ในข้อหาที่ผู้ร้องโดน

นายราเชนทร์ และ จนท.ตร. สน.โชคชยั ทําร้ายร่างกาย และ  พงส. 

ดังกล่าวไม่รับแจ้งความ

1. การที่นายราเชนทร์ได้ปรับผู้ร้อง

โทษฐานทิ้งขยะนั้นมีอํานาจได้ตาม

 พ.ร.บ. รักษาความสะอาด แต่

อย่างไรก็ตาม ผู้ร้องก็ไม่ได้กระทํา

ผิดรุนแรง ควรน่าจะมีการว่ากล่าว

ตักเตือนก่อน

2. เห็นว่าเป็นการกระทําที่ละเมิดส

ทธิมนุษยชน

3. หากแต่ภายหลังที่ผู้ร้องไปแจ้ง

ความ พงส. ก็ได้รับแจ้งความดังนั้น

 พงส.สน.โชคชยั ก็ได้ให้ความเป็น

ธรรมแล้ว

ตร.ควรมีหนังสือเวียน 

กําชบัว่าควรมีการ

กระทํากับผู้ต้องหาที่

มิใชค่วามผิดอุกฉกรรจ์ 

โดยละมุนละม่อมตาม

สมควรแก่กรณี

1. เห็นว่าทั้งผู้ร้อง และคูก่รณีเป็น

ผู้ต้องหาทั้งคู ่มิใชฝ่่ายหนึ่งฝ่ายใด

เป็นผู้เสียหาย ดังนั้น จนท.ตร. สน.

โชคชยั จึงต้องจับกุมทั้ง 2 ฝ่ายไป

ดําเนินคดี มิใชด่ําเนินคดีแต่ฝ่ายเดียว

1. ละเว้นการ

ปฏบิัติหน้าที่

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1 ผู้ร้องเดินทางจะไปพบสามีที่ประเทศสิงคโปร์ แต่กลับถูกสงสัย

ว่าร่วมกับนายชชูาติฯ ขนยาบ้าออกนอกราชอาณาจักร ในตัวผู้ร้อง

ไม่มียา แต่นายชชูาติฯชดัทอดมาว่ารู้จักกับผู้ร้อง ผู้ร้องจึงถูก

ดําเนินคดีต่อศาล 

2 ศาลมีคําพิพากษา จําคุกตลอดชวิีตนายชชูาติฯส่วนผู้ร้อง ศาลยก

ฟ้อง เนื่องจากพยานหลักฐานโจทก์ยังมีความสงสัย แต่ระหว่างนั้น

ผู้ร้องถูกขังในทัณฑสถานถึง 3 ปี 5 เดือน

3 ผู้ร้องย่ืนคําขอเงินค่าทดแทนแล้วยังไม่มีความคืบหน้า

ในคดีนี้ผู้ร้องไม่เข้าเกณฑ์ที่จะ

ได้รับค่าทดแทนเพราะว่า เงินที่จะ

ทดแทนต้องเป็นกรณีที่จําเลยไม่มี

ความผิด แต่ในกรณีนี้ผู้ร้องถูก

ตัดสินว่าหลักฐานไม่พอ จึงไม่ได้รับ

เงินทดแทน จึงอาจไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้ต้องคดีอาญา

ควรให้มีการทดแทน

เยียวยาผู้ที่ได้รับผลร้าย

จากการดําเนินคดีแม้จะ

เป็นกรณีนี้ที่ไม่เข้าตาม 

พรบ.ค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย

- - -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้องกับพวกถูกเข้าใจผิดว่าเป็นมือปืนยิงนักการเมืองท้องถิน่ผู้

หนึ่ง ต่อมาผู้ร้องพร้อมบุตรสาวได้ถูกลอบยิงและเป็นเหตุให้

บุตรสาวผู้ร้องถึงแก่ความตาย ซึ่งคดีดังกล่าวไม่มีความคืบหน้า คาด

ว่าเป็นความเข้าใจผิดของฝ่ายนักการเมืองท้องถิน่นั้น

2 พวกของผู้ร้องได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุดังกล่าว จับกุมและทําร้าย

ร่างกาย ทรมาร โดยใชไ้ฟฟ้าชอ็ตที่ลิน้และอวัยวะเพศเพ่ือบังคับให้

ซัดทอดว่าผู้ร้องเป็นผู้กระทําผิด

3 มีหลักฐานบาดแผลของผู้ร้องและพวก

4 ประเด็นว่าฆ่าฯหรือไม่นั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาของศาล

ประเด็นเร่ืองฆ่าหรือไม่ยุติตาม

มาตรา 22 

ส่วนเร่ืองทําร้ายร่างกาย

คณะกรรมการฯเห็นว่าตํารวจได้ทํา

ร้ายร่างกายและทรมารผู้ร้องเพ่ือให้

รับสารภาพจริง เป็นการขัดต่อ

รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษย์ฯ

1 ให้ ตร.ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ทางวินัยและดําเนิน

คดีอาญาแก่ตํารวจชดุ

ดังกล่าว

2 ให้ ตร.จัดหลักสูตร

การศึกษาเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนฯ

1.เหน็ว่าการจับของเจ้าพนักงานตํารวจ

เปน็การจับโดยไม่มีหลกัฐานและไม่

นําสง่พนักงานสอบสวน ณ ที่จับโดย

ทนัทตีาม ปวิอ.มาตรา 84โดยนําไปขยาย

ผล

2.กระทําการทรมานโดยการชอ๊ตด้วย

ไฟฟ้า  ทําร้ายร่างกาย เพ่ือใหรั้บสารภาพ

และซดัทอดผู้อ่ืน ภายหลงัจากนําตัวเข้า

เรือนจําแลว้แพทย์ยืนยันว่ามีที่ จมูก 

ข้อมือ ที่ต้นขาขวา และข้อเทา้ ผู้ต้องหา

มีอาการสัน่และขณะที่เดินไปไหนต้องมี

ผู้พยุงตัว

3. หน่วงเหนี่ยวกักขังเพ่ือใหเ้สือ่มเสยี

เสรีภาพ

4. จนท.ตร. ขาดความขาดความเปน็

ธรรมและใสใ่จต่อการดําเนินคดีของผู้

ร้องโดยกระทบต่อสทิธขิองผู้ร้องใน

เร่ืองการที่ได้รับการพิจารณาคดีอย่าง

รวดเร็ว ต่อเนื่อง และเปน็ธรรม

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกลา่วนั้น ถอืเปน็การละเมิดสทิธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. เมื่อเดือน มกราคม พศ. 2546 นายจรินฯ รับจ้างดายหญ้าในสวน

ของนายเล่าหู  พบเงินสดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติก 60,000-70,000 

บาท จึงได้ปรึกษากับญาติของตนว่าจะนําไปให้ ตชด.

2. ต้นเดือน เม.ย. 46  มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 6 นาย มาข่มขูเ่อาเงินจาก

นายจรินฯ แต่นายจรินฯ ไม่ให้อ้างว่าไม่มีเงินเหลือแล้ว

3. วันที่ 24 พ.ย. 46  ตอนเชา้ ระหว่างทางที่นายจรินฯ กลับจากโรงสี

 ได้มี จนท.ตร. นอกเคร่ืองแบบนําตัวขึน้รถกระบะ ซึ่งต่อมาญาติ

พบนายจรินฯ ถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งที่ศพพบยาบ้า 114,000 เม็ด

1. จนท.ตร. กระทําการมิชอบใน

การย้ายศพตาม

2. ข้อเท็จจริง นายจรินฯ เป็นบุคคล

ที่มีการพัฒนาการทางสมองชา้ อีก

ทั้งฐานะทางบ้านยากจน ไม่มีพิรุธ

ว่าจะมีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. การที่ตํารวจให้ข่าวเป็นการเสื่อม

เสียแก่วงศ์ตระกูล

1. ใหรั้ฐบาลหรือ ตร.ชดใช้

และเยียวยาค่าเสยีหาย

ใหแ้ก่ทายาทของนายจรินฯ

 ภายใน 60 วัน

2. ใหรั้ฐบาลจัดต้ัง

หน่วยงานอ่ืน มาสอบสวน

กรณีการตายของนายจรินฯ

 ภายใน 60วัน

3. ใหรั้ฐบาลออกหนังสอื

รับรอง และประกาศว่า 

การตายของนายจรินฯ ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายที่ฆ่า

นายจรินถึงแก่ความตาย 

2. เจ้าหน้าทีให้ข่าวโดยไม่

ตรวจสอบหลักฐานให้ชดัเจนอาจ

ทําให้ผู้อ่ืนได้รับความเสื่อมเสียต่อ

ชือ่เสียง

1. การสืบสวน 1. ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2544 ผู้ร้องได้ขับรถยนต์เพ่ือนําเงิน 300,000 

บาท ไปใชห้นี้โดยพกพาอาวุธปืนป้องกันทรัพย์สิน ระหว่าง

เดินทางได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์สามล้อ โดยมีเจ้าหน้าที่

ตํารวจไปตรวจสถานที่เกิดเหตุ และยึดอาวุธปืนพกไว้ โดยได้ส่งให้

ดําเนินคดีต่อ พ.ต.ต.ลิขิตฯ

2. พ.ต.ต. ได้กล่าวหาผู้ร้องว่าพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควร 

และไม่มีใบอนุญาตพกพา ต่อมาบุตรชายได้นําทะเบียนอาวุธปืนมา

ให้ และผู้ถูกร้องกล่าวว่าสามารถตกลงกันได้ โดยต้องนําเงินมาให้ 

5,000 บาท เพ่ือไม่ให้ถูกดําเนินคดี

3. ผู้ร้องไม่ตกลง พ.ต.ต.ลิขิตฯ จึงดําเนินคดีกับผู้ร้อง

1. ผู้ถูกร้องมิได้มีพฤติการณ์ที่จะ

เรียกรับเงินแต่อย่างใด แต่มี

ความผิดที่มิได้ลง ปจว.การตรวจ

ยึดปืนเอาไว้ โดยมิได้มีเหตุอัน

สมควร

1. ให้ สภ.กรับใหญ่ 

อํานวยความสะดวกใน

การให้นายเหวไปรับ

ปืนคืน

2. ให้ ตร. แจ้งการ

สอบสวนมายัง

คณะกรรมการสิทธิฯ 

ภายใน 30 วัน

1 เห็นว่า พงส.ไม่ลงประจําวันรับคํา

ร้องทุกข์ แต่ได้ยึดเอาอาวุธปืนไว้อัน

เป็นการส่อเจตนาที่จะเรียกรับเงิน 

5000 บาท ตามที่ผู้ร้องกล่าวหาเพ่ือ

ไม่ให้ถูกดําเนินคดีอันเป็นการละ

เว้นการปฏบิัติหน้าที่

1. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์โดยมิ

ชอบ

1.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

1 ผู้ร้องร้องว่าบุตรตนถูกตํารวจนอกเคร่ืองแบบเข้ามาจับกุมบุตรตน

โดยไม่มีหมายจับหรือหมายค้น นําตัวบุตรผู้ร้องไปยังเซฟเฮ้าส์และ

ทําร้ายร่างกายบุตรตนจนรับสารภาพในคดียาบ้าจํานวน 30 เม็ด

2 ฝ่ายตํารวจชีแ้จงว่า ในคดีนี้ได้มีการล่อซื้อยาจากนายโอ๋ (บุตรผู้

ร้อง) และได้จับกุมค้นตัวนายโอ๋พบยาบ้า 31 เม็ด

3 ศาลลงโทษจําคุก 9 ปี จําเลยรับสารภาพบ้างลดให้เหลือ 6 ปี

คณะกรรมการฯเห็นว่าหลังจาก

จับกุมแล้วไม่ยอมนําไปยัง สภ.

ทันทีกลับนําไปที่เซฟเฮ้าส์ก่อน

หลายชัว่โมง เป็นการละเมิดสิทธิฯ

การที่ตํารวจนําตัวนายโอ๋ฯไปที่เซฟ

เฮ้าส์ โดยไม่แจ้งญาติให้ทราบนั้น 

ทําให้เชือ่ได้ว่าตํารวจทําการขูเ่ข็ญ 

หรือทําร้ายร่างกาย

- ให้ต้ังกรรมการสอบสวนตํารวจ

ชดุจับกุมนี้ และให้ ตร.ตรวจสอบ

ด้วย

1.ควรมีมาตรการให้

เจ้าหน้าที่นําตัวผู้ต้องหา

ไปยังพงส.ทันที

2 ควรมีนโยบายที่

ชดัเจนว่าไม่ควรมีศุนย์

ปฏบิัติการนอกสถานที่

ราชการปกติ

1.  จนท.ตร. กระทําการเกิน

ขอบเขตที่กฎหมายให้อํานาจไว้ 

โดยไม่นําตัวผู้ต้องหาไปยังที่ทําการ

ของพนักงานสอบสวนโดยทันที 

ตาม ป.วิ.อาญา มาตรา 84 

2. เจ้าหน้าที่ทําร้ายร่างกายผู้ต้องหา

เพ่ือต้องการให้รับสารภาพ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 13 พฤษภาคม 2546 ขณะที่นายรังสรรค์ ณ และนายอนุกูลฯ ขับ

รถยนต์เพ่ือกลับบ้าน  ได้มีชาย 2 คน คนขับขี ่รถจักรยานยนต์ ปาด

หน้ารถยนต์ของนายรังสรรค์ฯ ขณะที่จอดรอสัญญาณขบวนรถไฟ 

และมีชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาพยายามเปิดประตูรถยนต์ของนาย

รังสรรค์

2. นายรังสรรค์ฯ ไม่ยอมเปิดประตู ชายดังกล่าวได้ใชอ้าวุธปืนยิง

นายรังสรรค์ฯ และนายอนุกูลฯ ได้รับบาดเจ็บ

การกระทําของตํารวจชดุเฉพาะกิจ 

เป็นการกระทําเกินกว่าเหตุ จนเป็น

เหตุให้บุคคลทั้งสองได้รับบาดเจ็บ

สาหัส และหรือทุพพลภาพ

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําเกินกว่าเหตุ 

กล่าวคือ การเข้าไปนั้น เจ้าหน้าที่

มิได้แสดงตัวว่าเป็นตํารวจ ซึ่งตาม

วิญํูชนแล้วนั้นไม่จําเป็นต้องเปิด

ประตูให้คนแปลกหน้าและการที่

เจ้าหน้าที่ใชอ้าวุธปืนยิงใส่นั้น ก็

เป็นการใชก้ําลังเกินความจําเป็น

1. กระทําเกิน

สมควรแก่เหตุ

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46 บิดาของผู้ร้องถูกจับกุมตามหมายจับเลขที่ 

381/2546  ของศาล จังหวัดปัตตานี  ในข้อหาโทรมหญิง บุกรุก 

หน่วงเหนี่ยวและกักขัง และทําร้ายร่างกายหญิงผู้เสียหาย ซึ่งในขณะ

เกิดเหตุบิดาของผู้ร้องมิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ และมิกระทําความผิดนั้น

การกระทําของเจ้าหน้าที่ตํารวจเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเป็น

การกระทําที่ไม่เป็นธรรมต่อบิดา

ของผู้ร้อง เนื่องจาก จท. ผู้ร้อง ได้

ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจว่า บิดา

ของผู้ร้องไม่ใชผู้่กระทําความผิด แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้ดําเนินการใด ๆ

 เพ่ือให้เป็นธรรมแก่บิดาของตน 

ทั้ง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่

1. ต้ังกรรมการสอบสวน

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

โคกโพธิท์ี่เกีย่วข้องกับ

การจัดทําเอกสารภายใน

 60วัน

2. ให้กําชบัไปยัง

นายแพทย์ให้มีความ

ระมัดระวัง และ

เคร่งครัดในการออก

เอกสารให้แก่พนักงาน

สอบสวน

เห็นว่า พงส.ไม่สอบสวนพยานของ

ฝ่ายผู้ต้องหาเพ่ือพิสูจน์ความ

บริสุทธิแ์ละให้ความเป็นธรรมต้ังแต่

เบื้องต้น ตาม ป.วิ.อ. ม. 131

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. นายเกียรติศักดิฯ์ ขณะอายุ 16 ปี ถูกจับในข้อหาลักทรัพย์  และ

ถูกพิพากษาลงโทษจําคุก 1 ปี 1 เดือน 15 วัน  หลังพ้นโทษได้มาอยู่

กับย่า

2. ต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมในข้อหาลักทรัพย์

3. ทางญาติได้มาเย่ียม พบว่านายเกียรติศักดิ ์ได้หายตัวไปทาง

เจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งว่าได้ปล่อยตัวไปแล้ว

4. ต่อมาพบศพที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

น่าเชือ่ว่า จนท.ตร. มีส่วนเกีย่วข้อง

กับคดีนี้

1. ให้รัฐบาลต้ัง

หน่วยงานอ่ืนมา

สอบสวน ภายใน 60 วัน

2. ให้รัฐบาลเยียวยา

ค่าเสียหายจากการ

เสียชวิีตของนายเกียรติ

ศักดิฯ์

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนต้องมีหลักฐานว่า

ได้ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่กระทําการตาม

หน้าที่ หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่

 อันเป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ถูกละเมิดได้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่ 1 งดประจําวันที่ 

16 พ.ค. 44 เป็นจํานวนเงิน  6,000,000 บาท  

2.  เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2546  เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.ครบุรีได้นํา

หมายจับไปค้นบ้านผู้ถูกละเมิด โดยกล่าวหาว่ารํ่ารวยผิดปกติ  แต่

ไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างไร

3.  ผู้ถูกละเมิดทราบว่าตนมีชือ่ในบัญขีผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติดจึง

นําหลักฐานไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ

4. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2546 ผู้ถูกละเมิดขับรถออกจากบ้าน เพ่ือไป

ตลาดถูกลอบยิงและปล้นทรัพย์ไป ผู้ถูกละเมิด เสียชวิีต

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจนํากําลังไปตรวจค้นที่รถผู้ถูกละเมิดพบยาบ้า 17 

เม็ด ขอหมายศาลไปค้นบ้านและได้ยึดทรพย์สินมีค่าภายในบ้าน

โดยกล่าวหาว่าผู้ถูกละเมิดรํ่ารวยผิดปกติ มาจากการขายยาเสพติด

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจกล่าวหาผู้ถูก

ละเมิดโดยปราศจากหลักฐาน

2.  การกระทําดังกล่าวถือว่าเป็น

การละเมิดต่อครอบครัวผู้ตาย

3.  การยึดทรัพย์สินดังกล่าวกระทํา

โดยปราศจากอํานาจตามกฎหมาย

1. ให้รัฐบาลชดใช้

ค่าเสียหายภายใน 60 วัน

 2.  ให้ ตร. จับกุม

ผู้กระทําความผิดให้ได้

ภายใน 60 วัน 

3.  ให้ ตร. ชดใช้

ค่าเสียหาย

1. การกล่าวหาว่าผู้ต้องหาเกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ไม่มีหลักฐานชดัเจน 

2. การค้นรถผู้ตาย พบยาบ้าไม่มี

พยานคนกลางร่วมอยู่ด้วย ไม่

น่าเชือ่ถือ

3. การยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหา ไม่

น่าจะมีเหตุผลกระทําได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ผู้ต้องหาถูกสลากกิน

แบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เป็นเงิน 6 

ล้านบาท จึงเป็นการรํ่ารวยปกติ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 29 ม.ค. 46 ผู้ร้องได้ต้ังโต๊ะให้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที่

2. มีคนร้ายเข้าทําร้ายผู้ร้องและลูกค้าผู้ร้อง

3. หลังเกิดเหตุผู้ร้องจึงไปแจ้งความดําเนินคดีต่อผู้ถูกร้องให้ชว่ย

ดําเนินคดีแก่คนร้าย

4. วันที่ 29 มิ.ย. 46 ผู้ร้องเห็นว่าการดําเนินคดีล่าชา้จึงมาให้ปากคํา

เพ่ิมเติม โดยบอกตําหนิรูปพรรณคนร้าย

5. ผลการสอบสวนไม่คืบหน้า ผู้ร้องจึงไปร้องขอความเป็นธรรมต่อ

 ผบก.ตร.ภ.8  ในวันที่ 6 ก.พ. 47

6. ผลการสอบสวนดังกล่าวก็ไม่คืบหน้าผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ

หน่วยงานหลายหน่วย ดังนี้ สภาผู้แทนราษฎรผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มูลนิธีปวีณาและองค์กรอ่ืน

1.  การกระทําของเจ้าหน้าที่เป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน

2. เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

จัดการกับคดีโดยปล่อบปละละเลย

1. ให้ ตร. สอบวินัย 

จนท.ตร. ที่เกีย่วข้อง

2. ให้ สภ. เมือง

นครศรีธรรมราชจับ

ผู้กระทําความผิดโดยเร็ว

3. ให้ จนท.ตร. รายงาน

ผลคดีให้ทราบภายใน 

30 วัน

1. จนท.ตร. ผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนต้องมีหลักฐานว่าได้

ดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวผู้กระทํา

ความผิด คดีนี้เมื่อไม่มีหลักฐานการ

สืบสวนอย่างเป็นระบบ เห็นว่า 

จนท.ตร. ไม่กระทําการตามหน้าที่ 

หรือละเว้นการปฏบิัติหน้าที่ อัน

เป็นการละเมิดสิทธิฯ

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 41 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นมาตรวจค้น

บ้านผู้ร้องแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 42 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นําหมายค้นบ้านผู้ร้องแต่

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 42 ได้นําหมายค้นมาค้นบ้านผู้ร้องอีก และวันที่ 

21 ก.พ. 46 ได้นําหมายค้นมาค้นอีกคราวนี้พบปืนไทยประดิษฐ์ 1 

กระบอก จึงได้ดําเนินคดีฐานมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้

รับอนุญาต

4. วันที่ 18 เม.ย. 46 ศูนย์ปฏบิัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด

อําเภอหล่มสักได้ร้องทุกข์ดําเนินคดีกับสามีผู้ร้องว่าเป็นบุคคลที่

เกีย่วกับยาเสพติดให้โทษ

5. วันที่ 26 พ.ค. 46 สามีผู้ร้องถูกค้นร้ายยิงเสียชวิีต

6. หลังจากการเสียชวิีตทางสื่อมวลชนได้ลงข่าวเกีย่วกับการตาย

ของสามีผู้ร้องว่าเป็นผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด

การเข้าตรวจค้นโดยไม่มี

พยานหลักฐานชีใ้ห้เห็นว่าผู้ร้องได้

กระทําผิดทําให้ผู้ร้องได้รับความ

เสื่อมเสียชือ่เสียงและเกียรติยศ

- 1. เจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการตรวจ

ค้นบ้านผู้ร้องถึง 3 คร้ัง แต่ไม่พบ

สิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด เห็นว่า

เป็นการละเมิดสิทธิฯ เพราะการค้น

นั้นต้องมีเหตุสงสัย อันควรว่ามี

สิ่งของได้มาและได้ใชใ้นการ

กระทําผิด แสดงว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ไม่ได้มีการสืบสวนมาก่อน

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1. นายบุญมา ฯ (ผู้ตาย) เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับ จนท.ตร. สภ.ท่า

ยาง ซึ่งเป็นคําบอกเล่าของผู้ร้อง ได้กล่าวอ้างด้วยวาจา ซึ่งระหว่าง

เกิดเหตุนายบุญมาฯ ได้ขับรถบรรทุกจะกลับบ้าน ได้มีเจ้าหน้าที่ต้ัง

ด่านและระดมยิงนายบุญมาฯ จนเสียชวิีต

2. พงส. ได้ระบุสาเหตุเกิดจากการที่นายบุญมาฯ ใชอ้าวุธข่มขู่

เจ้าหน้าที่กองปราบ 

3. ส.ต.ท.อิสระพันธ์  สุขอร่าม จึงใชอ้าวุธปืนยิงนายบุญมาฯ เสียชวิีต

  เพราะขัดขวางการปฏบิัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุ ส.ต.ท.อิสระพันธ์ฯ

 รีบไปแจ้งความร้องทุกข์

1.ส.ต.ท.คนดังกล่าวทําผิดวินัย 

เพราะจะต้องได้รับการประสาน

จากกําลังเจ้าหน้าที่จาก สภ.ท่ายาง 

ก่อนในการจับกุม

2. ผู้ตายมิได้ใชอ้าวุธปืนยิงใส่

เจ้าหน้าที่ทั้งสองจนเป็นเหตุให้

เจ้าหน้าที่ต้องป้องกันตัวได้

1. ให้ ตร. เยียวยา

ครอบครัวนายบุญมา 

ภายใน 90 วัน

2. ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนเพ่ือความเป็น

ธรรมในคดีภายใน 20 

วัน

1. ข้อมูลเร่ืองการวิสามัญฆาตกรรม

คดีนี้ ไมมีข้อมูลชดัเจนว่าเป็นการ

ป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือไม่

2. พยานหลักฐานฝ่ายตํารวจไม่

เพียงพอ

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จนท.ตร. ได้ท าการตรวจค้นผู้ร้องในที่สาธารณะและได้แจ้ง

ข้อหาว่าต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง

2.ผู้ร้องได้ให้การว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจได้เข้าท าการตรวจค้นโดยไม่ได้

แต่งเคร่ืองแบบและไม่ได้แสดงบัตรอีกทั้งยังบังคับให้รับสารภาพ

ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองจ านวนหนึ่งเม็ดอีกทั้งได้ท าร้าย

ร่างกายต่อมาผู้ร้องได้ไปร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจก็ไม่รับค าร้อง

ทุกข์แต่อย่างใด

3.ต่อมาคดีขึน้สู่ชัน้ศาลได้ยกฟ้องโดยให้เหตุผลว่าพยานโจทก์ยังมี

เหตุสงสัยตามสมควร

ผู้ร้องไม่น่าจะต่อสู้ขัดขวางจริงอีก

ทั้งน่าเชือ่ว่าผู้ร้องถูกท าร้ายตามที่

ร้องเรียนจริงและการตรวจค้นของ

เจ้าหน้าที่ต ารวจท าไปตามอ าเภอใจ

โดยไม่มีเหตุผลมารองรับจึงเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 31

ให้สอบสวนทางวินัยผู้

ถูกละเมิดภายใน 30 วัน

และแก้ไขระเบียบ

ต ารวจเกีย่วกับคดีใน

เร่ืองการตรวจค้น

1.  จนท.ตร. บังคับให้รับสารภาพ 

และได้ท าร้ายร่างกาย

2.  ตรวจค้นโดยไม่มีเหตุอันควร ป.

วิ.อ. ม.93

1. การค้น

2. การสืบสวน

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดจิตสํานึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีในการ

ปฏบิัติหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

2.1  เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องร้องเรียนว่าถูก จนท.ตร. สภ.ท่าชนะท าการตรวจค้นในที่

สาธารณะโดยไม่เป็นธรรมโดยได้กระท าในลักษณะข่มขูผู้่ร้อง

จ านวน 5 คร้ัง กล่าวคือทั้ง 5คร้ัง เป็นการค้นและได้ข่มขูโ่ดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

2.จากการตรวจสอบพบว่าในการค้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ค้น

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ส่วนการข่มขูน่ั้นไม่พบพยานหลักฐาน

แต่อย่างใด

เห็นว่าการค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

เป็นการกลัน่แกล้งผู้ร้องและได้ท า

กับผู้ร้องหลายคร้ังในที่สาธารณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

กติกาว่าระหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อที่ 17และรัฐธรรมนูญ2540มาตรา

 31

ให้ ตร.แต่งต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

จนท.ตร. ภายใน 30 วัน

และรายงานผลให้คณะ

กรรมการฯทราบด้วย

1. ตํารวจใชอํ้านาจในการค้นโดย

ไม่มีหมาย กลัน่แกล้งผู้ร้อง 

2. ตํารวจค้นถึง 5 คร้ัง โดยไม่พบ

สิ่งผิดกฎหมาย น่าจะเป็นการกลัน่

แกล้งจริง ๆ ทั้งยังไม่มีเหตุอันควร 

ตาม ป.วิ.อ. ม. 93 และละเมิดสิทธิ

ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการ

เมืองข้อที่ 17 และรัฐธรรมนูญ 2540

 มาตรา 31

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2544ผู้ร้องได้ถูกท าร้ายร่างกาย และได้ไปแจ้ง

ความพนักงานสอบสวนได้ส่งผู้ร้องไปตรวจร่างกาย

2.วันต่อมาผู้ร้องได้เข้าแจ้งความและพนักงานสอบสวนได้รับค า

ร้องทุกข์ไว้ตามคดีอาญาที่ 5495/2544

3.พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีไม่ได้ด าเนินการเกีย่วกับคดีจนได้

ย้ายไปอยู่ที่อ่ืนโดยค าสั่งย้ายลงวันที่ 11 ก.พ. 2547

4.ต่อมาเมือ่วันที่ 28 ก.ย. 2548 ทางสถานีต ารวจได้แต่งต้ังพงส.คน

ใหม่มารับผิดชอบในคดีและได้มีความเห็นสั่งฟ้องและน าส านวน

พร้อมตัวผู้ต้องหาส่งไปยังอัยการในเวลาต่อมา

ทางพันต ารวจตรีวิชติชยั วิงพัฒน์ 

พงส. ผู้รับคดีแม้ว่าจะมีการ

สอบสวนอยู่บ้างแต่ไม่ได้พยายามที่

จะน าผู้กระท าความผิดมาลงโทษ

อีกทั้งผู้ต้องหาไม่ได้หนีไปไหนและ

เมื่อถูกย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนยัง

ไม่ยอมส่งมอบส านวนการ

สอบสวนให้ พงส. คนใหม่

รับผิดชอบกับรอจนคณะกรรมการ

ฯได้ท าหนังสือมาตรวจสอบถึงได้

ส่งมอบส านวนให้พงส. คนใหม่มา

รับผิดชอบ

ให้ ตร. ต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนทางวินัยแก่

ต ารวจที่ได้กระท าผิด

ภายใน 30 วันและให้

ท าหนังสือเวียนแจ้งการ

ด าเนินการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการ

ดังกล่าวให้

ผู้บังคับบัญชาและ

พนักงานสอบสวน

ทราบโดยปกปิดชือ่

ผู้กระท าความผิด

พนักงานสอบสวนคนเก่าปล่อย

ปละละเลยต่อคดีที่ตนเอง

รับผิดชอบไม่ส่งสํานวนให้กับ

พนักงานสอบสวนคนใหม่ทําให้คดี

ไม่ได้รับการสอบสวนด้วยความ

รวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม ตาม

 ป.วิ.อ. ม. 130

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องได้ขับรถโดยมีนางสาวอัมพร  คชบาง นั่งไปด้วย เพ่ือไป

อําเภอหนองแค ระหว่างทาง มีชายฉกรรจ์กลุม่หนึ่งใชอ้าวุธปืนจ้ี

บังคับให้ผู้ร้องและ น.ส.อัมพรฯลงจากรถ และใชผ้้าปิดตา

2. จากนั้นขับรถกระบะไปยังเชฟเฮาส์ และบังคับให้ทําการซื้อขาย

ยาบ้า ถ้าไม่ทําจะถูกฆ่า ผู้ร้องจึงทํา และเจ้าหน้าที่ได้ถ่ายภาพไว้

3. ระหว่างเกิดเหตุนั้น น.ส.อัมพรฯ ถูกกลุม่ชายดังกล่าวทําอนาจาร

ด้วย 

4. ต่อมาผู้ร้องกับพวกถูกดําเนินคดีข้อหามียาเสพติดไว้เพ่ือจําหน่าย

1. จากการตรวจสอบพบว่าผู้ร้อง

กับพวกถูกทําร้ายร่างกายจริง จึงถือ

ว่ามีการละเมิดสิทธิฯ

2. คณะกรรมการไม่มีอํานาจ

ตรวจสอบตาม ม. 22 เพราะคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาล

หากผู้ต้องขังมีอาการ

เจ็บป่วยไปได้รับ

อันตรายทางกายหรือ

ทางจิตใจ ให้ดําเนินการ

เพ่ือให้แพทย์ตรวจรักษา

1.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาสามารถ

ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เป็นเวลาไม่

เกินสามวันเพ่ือการสอบสวนเมื่อ

ครบก าหนดเวลาดังกล่าวหรือก่อน

นั้นตามสมควร  ให้ส่งตัวผู้ถูกจับ

ไปยัง พงส. ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 84 

และตาม พ.ร.บ.ป้องกันปรามปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 มาตรา 15 แต่

ผู้ถูกกล่าวหามิได้ควบคุมเพ่ือการ

สอบสวนหรือรวบรวม

พยานหลักฐานแต่กลับได้ท าการ

ข่มขูบ่ีบบังคับท าร้ายร่างกายเป็น

เหตุให้ผู้ถูกละเมิดได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจ

2.ผู้ถูกกล่าวหาละเว้นการแจ้งสิทธิ

ผู้ต้องหา ณ ที่จับตามป.วิ.อ.มาตรา 

83โดยผู้ถูกจับไม่มีโอกาสแจ้งให้

ญาติหรือผู้ซึ่งตนไว้วางใจทราบถึง

การจับกุมได้ในโอกาสแรก

3.ท าร้ายร่างกายผู้ถูกละเมิดเป็นเหตุ

ให้ได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจ

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินของเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  วันที่ 7 พ.ค. 2548 เกิดเหตุปล้นฆ่าแรงงานชาวกัมพูชา จํานวน 6 

ศพ  ซึ่งคดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สภ.แกลง  จ.ระยอง 

2. วันที่ 24 พ.ค. 2548 นายอุไร (ผู้ถูกละเมิด) ได้ถูกชาย 5 คน อ้างตัว

ว่าเป็น จนท.ตร. แต่ไม่ได้สวมเคร่ืองแบบ ได้เข้าไปจับนายอุไรใส่

กุญแจมือ โดยไม่มีหมายจับ และหมายค้น

3.  จนท.ตร. ดังกล่าวได้ถามนายอุไรว่าได้ร่วมกับผู้อ่ืนฆ่าชาว

กัมพูชา 6 ศพ หรือไม่  ซึ่งนายอุไรปฏเิสธ จนท.ตร. จึงปิดตาแล้วนํา

ตัวนายอุไรขึน้รถไป

4. นายอุไร ถูกควบคุมตัวบนรถประมาณ 2 ชม. รถจึงมาจอด

สถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน

5. จนท.ตร. ได้ใชก้ระแสไฟจ้ีนายอุไร พร้อมกับซ้อมนายอุไรเพ่ือ

บังคับให้รับสารภาพว่าเป็นคนร้ายที่ปล้นฆ่าผู้ใชแ้รงงานกัมพูชา

6.  เป็นเหตุให้นายอุไรได้รับบาดเจ็บสาหัส เข้ารักษาตัวโรงพยาบาล

แกลง จ. ระยอง

1.  แพทย์ รพ.แกลง มีความเห็น

ว่าบสดแผลของนายอุไรเกิดจาก

การจ้ีด้วยกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นการ

กระทําของ จนท.ตร.

2.  แต่นายอุไรได้รับเงินค่าทดแทน

แล้วจํานวน 4 แสนบาท  ประกอบ

กับนายอุไรก็ไม่ได้แจ้งความ

ดําเนินคดีเพราะกลัวถูกทําร้าย

ให้ ตร. เข้มวงดกวดขัน

การปฏบิัติหน้าที่ของ 

จนท.ตร. อย่างเคร่งครัด

 โดยคํานึงถึงศักดิศ์รี

ความเป็นมนุษย์  สิทธิ

และเสรีภาพ

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1. ผู้ถูกร้องได้กล่าวหาว่าผู้ร้องกระทําความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน 

เคร่ืองกระสุน วัตถุระเบิดดอกไม่เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน  พ.ศ. 

2490

2. ผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดในข้อหาพยายามฆ่าผู้อ่ืน และ

ได้ส่งสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการจังหวัดตรัง เพ่ือ

สั่งฟ้อง ต่อมาถูกจับกุมตัวได้ ณ สถานีตํารวจ ภูธรตําบลกะปาง 

อําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช และนําตัวฝากขังยังศาล

จังหวัดทุ่งสง จึงขออายัดตัวไว้เพ่ือดําเนินคดี

3. พงส. สภ.รัษฎา ได้ทําเร่ืองขอโอนย้ายผู้ร้องจากเรือนจํา กลาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปยังเรือนจําจังหวัดตรังชัว่คราว ใน

ระหว่างพิจารณาคดี

เป็นไปตามความประสงค์ของผู้ร้อง

และสอดคล้องตามหลักสิทธิ

มนุษยชนแล้วเพราะกรมราชทัณฑ์

และ สภ.รัษฎา ได้ให้ความร่วมมือ

เป็นอย่างดี ในการย้ายผู้ต้องหา

การอายัดตัวผู้ต้องหา 

ควรเร่งไปยังสถานี

ตํารวจที่จับกุมได้

โดยเร็ว เพ่ืขอนําตัวมา

ดําเนินคดีที่ได้อายัดตัว

ไว้ให้เสร็จโดยเร็ว

1. เจ้าหน้าที่ได้ปฏบิัติตามขัน้ตอน

ของกฎหมาย

1. ตํารวจทําตาม

กฎหมายแล้ว

2. ไม่เห็นว่ามี

การละเมิด

ไม่ละเมิด



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 20 ก.พ. 46  เวลา 16.30  น. มีคนร้าย 2 คน ขีร่ถเก๋งสีแดง ไม่

ทราบย่ีห้อและหมายเลขทะเบียน มาจอดที่หน้าร้ายขายของชํา อัน

เป็นบ้านของนางสมจิตร

2. คนร้ายคนหนึ่งเดินลงจากรถแล้วบอกกับญาติผู้ตายว่า ขอร้อง

เบียร์ชา้งหนึ่งกระป๋อง ซึ่งขณะนั้น ผู้ตายก็นั่งอยู่บนโซฟา บริเวณ

ใกล้ ๆ คนร้าย

3. ทันที่ญาติผู้ตายหันหลังกลับเพ่ือไปหยิบเบียร์ คนร้ายก็ชกัปืน

ขนาด 11 มม. ยิงไปที่ผู้ตาย จํานวน 4 นัด  และได้รับว่ิงขึน้รถแล้ว

หนีไป

4.  ผู้ตาย ยังไม่เสียชวิีตในทันที ญาติจึงนําส่งโรงพยาบาล และ

ต่อมาก็ได้เสียชวิีตระหว่างทาง

ค าให้การต ารวจท้องที่

5.  นางสมจิตร  เป็นบุคคลที่มีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติดมีบัญชี

รายชือ่ผู้ที่มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด ในนโยบายการ

ปราบปรามยาเสพติด

6. จท.ตร.ได้เรียกให้มารายงานตัว แต่นางสมจิตร ปฏเิสธตลอดและ

ไม่เคยไปรายงานตัว

คดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์ร้ายแรง เหตุ

เกิดกลางวันในย่านชมุชน ดังนั้น

1. รัฐบาลต้องชดใชค้่าเสียหาย

2. ตร.ท้องที่ต้องรับผิดชอบ แก้ไข

ข่าวที่ลงไปว่าตายเพราะเกีย่วกับยา

เสพติดโดยการออกหนังสือรับรอง

และประกาศว่าการเสียชวิีตดังกล่าว

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. สตช. ต้องเร่งรัดการติดตาม

จับกุมคนร้ายรายนี้ให้ได้เพราะเป็น

คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ

- 1. ไม่มีการสืบสวนก่อนและหลัง

เกิดเหตุเป็นหลักฐาน

2. ตร. ไม่สอบสวนรวบรวม

พยานหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ความผิด

โดยเร็ว

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. วันที่ 24 ก.พ. 46  นายทอง  เกตุแพ่ง  ได้ไปหาปลดัอําเภอเมือง  เพชรบรูณ์  

เพ่ือแจ้งว่าตนมิได้เกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดโดยมีวัตถปุระสงค์เพ่ือให้

ปลดัขีดฆ่า/ลบชือ่ของตนออกจากในบญัชยีาเสพติด (มีรายชือ่เกีย่วข้อง)

2. เพ่ือปลดัอําเภอได้ขีดฆ่าชือ่ของผู้ตายออก ผู้ตายจึงดีใจรับกลบับา้นมา

ฉลองกับลกูชายสองคน

3. และเวลาประมาณ 14.30 น. มีชายแปลกหน้า 3 ขับรถยนต์มาจอดที่หน้า

บา้นของตน และได้เข้ามายิงผู้ตาย ซึง่ก่อนจะยิงได้ถามชือ่ผู้ตายและหลงัจาก

ผู้ตายตอบชือ่ ก็โดนยิง 3 นัด  โดยมีบตุรชายของผู้ตายเปน็ผู้เหน็เหตุการณ์

คําใหก้ารผู้ถกูร้อง

1.  ผู้ตายมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด โดยกระทําตนเปน็พ่อค้าคนกลาง

2. จนท.ตร.เคยทําการตรวจค้นบา้นผู้ตายหลายคร้ัง แต่ก็ไม่พบยาเสพติด

3. ผู้ตายเคยเข้าพบเจ้าหน้าที่เพ่ือแสดงเจตนารมณ์สมัครใจเลกิยาเสพติด หรือ

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร.ไม่มีหลักฐานเพียง

พอที่จะอ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด

2. จนท.ตร. ไม่มีการติดตามความ

คืบหน้าของผู้ร้าย 3 คน ที่เข้ามายิง

ผู้ตาย แม้จะรู้ถึงรายละเอียดรถคันที่

ขับมาจอดหน้าบ้านแล้วก็ตาม

1. ตร. ต้องชดใช้

ค่าเสียหายอันเกิดขึน้ 

เชน่ เกียรติยศ ชือ่เสียง

ของผู้ตาย

2. ต้องเร่งสอบสวน

ติดตามจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีให้ได้ภายใน 

60 วัน

1. เจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการสืบสวน

และสอบสวนด้วยความรวดเร็ว 

ต่อเนื่อง และเป็นธรรม รวมทั้งไม่

ติดตามจับกุมคนร้ายให้ได้ และไม่

รายงานผลความคืบหน้าให้

ผู้เสียหายทราบ ตามระเบียบการ

ตํารวจเกีย่วกับคดี ฯ  ทั้งที่คดีนี้เหตุ

เกิดในเวลากลางวัน และมีพยานรู้

เห็น

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 31  ต.ค. 46  เวลาประมาณ 13.00 น.  มีชายจํานวน 4 คน

 ทราบภายหลังว่าเป็นตํารวจนอกเคร่ืองแบบ  เข้ามาในบ้านและขอ

ตรวจค้นบ้านผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น

2.  ซึ่งก่อนหน้านั้นมี นางพร (เมียจ่าสมชาย) ได้เอาหนังสือพิมพ์เก่า

มาให้โดยบอกว่าเอาไปใชร้องมูลสุนัข

3. จนท.ตร. ชดุเดิมได้ยึดหนังสือพิมพ์ดังกล่าวไปโดยบอกว่าในนั้น

มีโพยสลากกินรวบและหนังสือพิมพ์นั้นมีผลการแข่งขันฟุตบอล

4. ซึ่งการกระทําดังกล่าวมีลักษณะข่มขู ่ เพราะมีการบังคับให้ผู้ร้อง

เขียนชือ่ลงในเอกสารที่มีข้อความเขียนไว้แล้ว ซึ่งผู้ร้องไม่รู้

รายละเอียด เพราะว่าอ่านหนังสือไม่ออก

เห็นการกระทําของ จนท.ตร. เป็น

การค้นไม่ชอบตาม ป.วิ.อาญา

1. เห็นควรให้มีการ

สอบสวน และลงโทษ 

จนท.ตร. เข้าตรวจค้น

บ้านผู้ร้อง

2. ตร.ต้องชดเชยความ

เสียหายอันเกิดขึน้แก่

ชือ่เสียงเกียรติยศของ

ตัวผู้ร้องและครอบครัว

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และบังคับข่มขูใ่ห้

ผู้ต้องหารับสารภาพ

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.  วันที่ 31 ต.ค. 46 เวลาประมาณ 13.30 น. มีรถยนต์กระบะสีเขียว 

และกลุม่คน 6 คน ใส่เสื้อผ้าชดุธรรมดา อ้างว่าเป็นตํารวจนอก

เคร่ืองแบบ ขอทําการตรวจค้นหลักฐานการขายหวยเถือ่น ซึ่งไม่มี

การแสดงหมายศาล

2. จากนั้นได้ปืนเข้าบ้านของผู้ร้อง ทําการตรวจค้นโดยเป็นเหตุให้

บุคคลในบ้านซึ่งมีมารดาผู้ร้อง  อายุ 57 ปี  และหลาน 3 คน เกิด

อาการตกใจกลัวการกระทําดังกล่าว

3. และจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งของผิดกฎหมาย แต่ยังกล่าวหาว่า

ตัวย่อบัญชคี่าอาหารของผู้ร้องเป็นโพยหวย   ซึ่งผู้ร้องปฏเิสธข้อ

กล่าวหาทั้งหมด

1. การกระทําของเจ้าหน้าที่มิชอบ

ด้วยกฎหมาย

2. เป็นการละเมิดสิทธิในเคหะสถาน

1. เห็นควรลงโทษด้าน

วินัยภายใน 60 วัน

2. ชดใชค้่าเสียหายที่

เกิดขึน้แก่ผู้ร้อง เชน่ 

เกียรติยศ  ชือ่เสียงของ

ครอบครัวผู้ร้อง

1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 6  ม.ค. 46 ผู้ตายได้รับการเลือกต้ังเป็นนายกเทศมนตรี 

เทศบาลตําบลภูกระดึง 

2. ทําให้คูแ่ข่งไม่พอใจ จึงมีใบปลิวโจมตีว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และยังมีโทรศัพท์ข่มขูใ่ห้ลาออกจากตําแหน่ง

3. วันทมี่ 31 มี.ค. 46 ซึ่งเป็นชว่งที่ประกาศสงครามกับยาเสพติด

ของรัฐบาล จท. ได้เข้าจับกุมผู้ตาย โดยมิชอบด้วยกฎหมาย (โดย

อ้างว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติด)

4. ผู้ตายได้ใชห้ลักทรัพย์ประกันตัวออกมา และต่อสู้คดื และยังมี

ใบปลิวโจมตีอย่างรุนแรงเร่ือยมา

5. วันที่ 28 เม.ย. 46 ได้มีการอภิปรายกดดันให้ ผู้ตายลาออกจาก

ตําแหน่ง โดยอ้างเหตุว่าได้เกีย่ว้องกัยยาเสพติด แต่ผู้ตายก็ไม่ยอม

ลาออก เพราะคะแนนเสียงมากกว่า

6. ในวันที่ 6 พ.ค. 46 เวลา 07.40 น.ได้มีคนร้าย 2 คน ใชอ้าวุธปืนยิง

นายไชยาจนเสียชวิีต ที่หน้าร้านค้าของตนเอง

เจ้าหน้าที่ต ารวจช้ีแจง

7. ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด และเคยล่อซื้อจากผู้ตาย

แล้ว ดังนั้นสาเหตุการตายน่าจะมาจากการฆ่าตัดตอน

8. แต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้ให้การขัดแย้งต่อคณะกรรมการว่า 

ไม่เคยซื้อยาบ้าจากผู้ตายมาก่อน รวมทั้งให้การไม่ตรงกับความเป็น

จริง ที่ปรากฎตามหลักฐาน

1. การกระทําของ จนท.ตร. ทําการ

จับกุมผู้ตายโดยไม่มีหลักฐาน ที่

น่าเชือ่ถือ และทําโดยไม่มีอํานาจที่ 

กม. บัญญัติไว้

2. การยึดทรัพย์เป็นการกระทําโดย

ไม่ได้รับคําสั่งแต่งต้ังให้มีอํานาจ

กระทํา

1. รัฐต้องบรรเทาความ

เสียหายให้กับการ

เสียชวิีตของผู้ตาย และ

ชือ่เสียงเกียรติยศแก่

ครอบครัวผู้ตาย

2. จนท.ตร. สภ.ภูกระดึง

 ต้องออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตของ

ผู้ตายว่าไม่เกีย่วข้องกับ

ยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ดําเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการดําเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50

1. การจับ 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันที่ 8  มิถุนายน  45 เวลาประมาณเที่ยงคืน  จนท.ตร. 

ประมาณ 10 นาย ได้เข้าจับกุมนายสันติฯ  ณ บ้านพักไม่มีเลขที่คลอง

 4  เขตมีนบุรี  กรุงเทพมหานคร โดยแจ้งข้อหาว่านายสันติฯ แล้ว

ซ้อมทําร้ายร่างกายข้อหาว่า นายสันติฯ ได้ร่วมกับนายพรหมเมตฯ 

ขโมยรถยนต์ย่ีห้อ BMW  ของนายกิตติพงศ์ฯ

2. นายสันติฯ อ้างว่า รถยนต์คันดังกล่าว ได้รับฝากจากเพ่ือนที่ชือ่โจ 

(ไม่ทราบนามสกุล)

3. จนท.ตร. ชดุจับกุม ได้นําตัวผู้ร้องทั้งสอง และนายเพ้งฯ ไปยัง

โรงแรมอมรอินน์ ได้ปิดตานายสันติฯ แล้วซ้อมทําร้ายร่างกาย

4. วันที่ 9 มิ.ย. 45  เวลาประมาณ 12.00 น. ได้นําผู้ร้องทั้งสอง  ส่ง

พนักงานสอบสวน  สภ.เมืองนนทบุรี

5. พงส. สอบสวนและให้รับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของ

โจร  ผู้ร้องจึงต้องรับสารภาพในข้อหารับของโจร

6. ผู้ร้องทั้งสองจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ

1.คณะกรรมการฯ เห็นว่าตาม

รายงานความเห็นการตรวจชนัสูตร

บาดแผล และใบตรวจร่างกาย

ผู้ต้องหาก่อนเข้าเรือนจํา ระบุ

ชดัเจนว่าผู้ร้องมีบาดแผลบริเวณ

ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายจํานวน 10 

แห่ง

2. คําให้การของ ร.ต.อ.พฤฒฯ ได้

ขออนุญาตผู้บังคับบัญชานําตัวผู้

ร้องทั้งสองไปยังสถานปฏบิัติการ

พิเศษเพ่ือสอบสวนขยายผล

3.  ปรากฎข้อเท็จจริงว่าจากนางคํา

เปลวฯ ว่าเห็นเจ้าหน้าที่ชดุจับกุมทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง จึงเชือ่ว่า จนท.ตร.

 ชดุดังกล่าวได้ทําร้ายร่างกายผู้ร้อง

จริง

4. การกระทําดังกล่าวเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนการปฏบิัติ

หน้าที่ของ จนท.ตร. 

ชดุที่เข้าจับกุมผู้ร้องทั้ง

สองโดยมี

บุคคลภายนอกร่วมเป็น

กรรมการ

2. ให้จัดแผนการอบรม 

จนท.ตร. ผู้มีอํานาจ

สืบสวนสอบสวน

คดีอาญาในสังกัด โดย

เน้นตามหลักสิทธิ

ผู้ต้องหาเคร่งครัด

3. ดําเนินการให้มี

ระเบียบ หรือแนว

ปฏบิัติที่เกีย่วกับการ

สืบสวนและสอบสวน 

เพ่ือขยายผลคดี เพ่ือ

ป้องกัน การทําร้าย

ร่างกาย หรือการละเมิด

สิทธิของผู้ต้องหา

1.วิธีการจับโดยการปิดตาเจ้า

พนักงานตํารวจไม่อาจกระทําได้

เพราะไม่มีกฏหมายบัญญัติให้เจ้า

พนักงานกระทําได้

2.ไม่ได้แจ้งสิทธิชัน้จับกุมให้ผู้ถูก

จับทราบ และไม่ยอมให้ผู้ถูกจับ

ติดต่อญาติ ตาม ป.วิ.อ. ม.83

3. ผู้ถูกจับมีบาดแผล น่าเชือ่ว่าถูกผู้

จับทําร้าย

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. ผู้ร้องและครอบครัว ประกอบธุรกิจ เพราะเลีย้งไก่ชนเพ่ือขายฯลฯ

 ต่อมาผู้ร้องและครอบครัวบางคนถูกนําชือ่ไปใส่ในบัญชรีายชือ่

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ในข่าย "รวยผิดปกติ และต้องถูกสั่ง

เก็บ"

2. วันที่ 20 ก.พ. 46 เวลาประมาณ 21.30 น. บุตรคนที่ 3 ของผู้ร้อง

ได้ถูกยิงจนเสียชวิีตที่บริเวรสี่แยกหน้าจวนผู้ว่าฯ

3.ในการตรวจค้นรถยนต์คันที่ผู้ตายขับในวันเกิดเหตุ พบยาบ้า

จํานวน 5 เม็ด

4. ในวันที่ 26 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ายึดทรัพย์สินของผู้ร้อง 

และผู้ตายหลายรายการ โดยมีสื่อหนังสือพิมพ์ ลงข่าวว่า "นายวิทยะ 

 ภาสุกาญจน์  เป็นพ่อค้ายาบ้ารายใหญ่ถูกยึดทรัพย์สิน 80 ล้านบาท"

5. ปัจจุบันผู้ร้องยังต้องหลบหนี  และไม่สามารถกลับไปประกอบ

กิจการที่จังหวัดพัทลุงได้ เพราะคาดว่าตนเองปละครอบครัวอยู่ใน

ฐานะที่ถูกคุกคามและสั่งเก็บ

6. 28 กุมภาพันธ์  2546 ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

1.คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่าคดีอาญาในข้อหาว่าผู้ตายมี

ยาบ้าไว้ในครอบครองย่อมระงับไป 

 เนื่องจากความตายของผู้ต้องหา 

ตาม ป.วิ.อาญา ม. 39 

2. การที่มีการเผยแพร่ทาง

สื่อมวลชนว่าการเสียชวิีตของนาย

วิทยาฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดทั้งที่

ยังไม่มีหลักฐาน อย่างแน่นแฟ้น 

และยังไม่ได้มีคําพิพากษาของศาล

นั้น ทําให้ครอบครัวของผู้ตาย

ได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชือ่เสียง

3. ซึ่งความเสียหายดังกล่าวควร

ได้รับการเยียวยา แก้ไขรวมทั้งกรณี

การเสียชวิีตของผู้ตายโดยไม่ได้มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิด 

ทายาทของผู้ตายต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาล หรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยากรณี

การเสียชวิีตของนายวิท

ยะฯ ให้แก่ทายาทของ

นายวิทยะฯ

2. ให้ จนท.ตร. ภูธร

อําเภอเมือง จังหวัด

พัทลุง ออกหนังสือ

รับรองให้แก่ครอบครัว

ของนายวิทยะฯ ว่าการ

เสียชวิีตของนายวิทยะฯ

 ไม่ได้เกีย่วข้องกับยา

เสพติดแต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอํานาจฯ มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดโดยเสพยาบ้า

2. ก่อนถูกยิงเสียชวิีต 1 วัน  นายอํานาจฯ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจนอก

เคร่ืองแบบจับกุมข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ

3.  วันที่ 21 ม.ค. 46 เวลาประมาณ 07.30 น.   ร.ต.อ.วีระวุฒิ  มีได้ 

ได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สถานีตํารวจภูธรตําบลพัทยา  ว่า นาย

อํานาจฯ  ถูกคนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใครจํานวนเท่าใด  ร่วมกันใช้

อาวุธปืนยิงจนเสียชวิีต

4. ในที่เกิดเหตุได้ตรวจพบ ยาบ้าจํานวน 589 เม็ด บรรจุถุงพลาสติก

สีฟ้า จํานวน 3 ถุง  ภายในตัวของนายอํานาจ

5. ร.ต.อ.วีระวุฒิฯ ได้ต้ังประเด็นในการสอบสวนว่า นายอํานาจฯ มี

ส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติด เนื่องจากนายอํานาจฯ เคยถูกจับใน

ข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง

6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อําเภอบางละมุง  ได้ชีแ้จงว่านายอํานาจฯ 

ไม่เป็นบุคคลที่มีที่มีชือ่อยู่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

7. เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคกลาง 

ชีแ้จงว่าไม่พบข้อมูลว่านายอํานาจฯ เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

1. คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแล้ว

เห็นว่า ในข้อหาคดีอาญา ย่อมระงับ

ไปเนื่องจากความตายของผู้ต้องหา

ตาม มาตรา 39 ป.วิ.อาญา

2. ส่วนการเผยแพร่ว่าการเสียชวิีต

ของว่าการเสียชวิีตของนายอํานาจฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ทั้งที่ยังไม่มี

คําพิพากษาของศาลนั้น ทําให้

ครอบครัวของผู้ตายได้รับความ

เสียหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสียง ซึ่ง

ความเสียหายดังกล่าว ควรได้รับการ

เยียวยา แก้ไข

3. กรณีการเสียชวิีตนั้น ผู้ตายไม่มี

ส่วนร่วมในการกระทําความผิดซึ่ง

รัฐมีหน้าที่ปกป้องคุม้ครองดังนั้น 

ทายาทของนายอํานาจฯ ต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ ในกรณีการ

เสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลหรือ ตร. 

ชดใชแ้ละเยียวยาการ

เสียชวิีต ของนายอํานาจ

ให้แก่ทายาทของนาย

อํานาจฯ

2. ให้เจ้าหน้าที่สถานี

ตํารวจภูธรตําบลพัทยา 

อําเภอบางละมุง  

จังหวัดชลบุรี  ออก

หนังสือรับรองให้แก่

ครอบครัวของผู้ตายว่า

ไม่เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายสําเนา ฯ(ผู้ตาย)ดํารงตําแหน่งประธานชมรมอนุรักษ์และ

ฟ้ืนฟูลําน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นแกนนําเคลือ่นไหวต่อสู้

ร่วมกับชาวบ้านในเร่ืองผลกระทบจากลําน้ําพองเน่าเสีย จากบริษัท

ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เปเปอร์จํากัด

2. ก่อนเกิดเหตุ 2-3 วัน ได้มีชายไทยผิวดํา รูปร่างเต้ีย พูดสําเนียง

คล้ายคนใต้ อ้างว่าชือ่ นายเอกรินทร์ เกิดศรี เป็นอดีตเจ้าหน้าที่

ตํารวจและอ้างว่าเป็นเอ็นจีโอ เพ่ือเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย

3. วันที่ 25 พ.ค.2546 เวลาประมาณ 14.00 น.หลังจากเสร็จสิ้นการ

ประชมุเร่ืองแกนนําสตรีในหมู่บ้าน ชายคนดังกล่าวได้ขับ

รถจักรยานยนต์ ซูซูกิ สีบรอนซ์ สภาพใหม่ ไม่ติดป้ายทะเบียนเข้า

มาหานายสําเนา

4. เวลาประมาณ 16.00 น.ของวันเดียวกัน ขณะที่ชายคนดังกล่าวได้

พูดคุยกับนายสําเนา ฯ เพียงลําพัง ชายคนดังกล่าวก็ได้ยิงนายสําเนา 

ฯ ถึงแก่ความตาย

5. เจ้าหน้าที่สเกตชภ์าพคนร้ายตามคําให้การของภรรยาผู้ตายและ

ติดตามจับกุมผู้ต้องหามาได้ 2 คน พนักงานสอบสวนมีความ

เห็นสมควรสั่งฟ้องไปยังอัยการจังหวัดขอนแก่น

6. อัยการจังหวัดขอนแก่นได้สั่งฟ้องต่อศาลจังหวัดขอนแก่นขณะนี้

คดีอยู่ในชัน้พิจารณาในชัน้ศาล

คณะอนุกรรมการ ฯพิจารณาแล้ว

เห็นว่าเมื่อคนร้ายทั้งสองได้ถูก

จับกุมตัวและมีคําพิพากษาตัดสิน

ประหารชวิีตบุคคลทั้งสองจึงเห็น

ควรยุติเร่ืองในกรณีนี้ ส่วนกรณีการ

เยียวยาจากการเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิดด้วย ดังนั้นทายาท

ของนายสําเนา ฯต้องได้รับการ

เยียวยาจากรัฐ ในกรณีการเสียชวิีต

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

1. ให้รัฐบาลชดใชค้่า

ทดแทน อันเนื่องจาก

การเสียชวิีตของนาย

สําเนา ฯ ให้แก่ทายาท

ของนายสําเนา ฯ โดย

ไม่คํานึงถึงอายุความ

ตร. ดําเนินการเป็นไปตามโดยชอบ

ด้วยกฎหมาย   ระเบียบ คําสั่ง 

ข้อบังคับ ฯ

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายชาญชยั ฯ(ผู้ตาย)มีอาชพีให้คนงานกูเ้งินไปทํางานต่างประเทศ

 โดยผู้ตายมักจะเดินทางระหว่างกรุงเทพ ฯ กับอําเภอกุมภวาปี 

จังหวัดอุดรธานีอยู่เป็นประจําเพราะชาวบ้านที่นั่นนิยมไปทํางาน

ต่างประเทศกันมาก

2. ผู้ร้องและญาติของผู้ตายชีแ้จงว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ตายได้มีปากเสียง

อย่างรุนแรงกับจ่าหน่ํา(เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุม

ภวาปี)

3. วันที่ 6 มิ.ย.2546 เวลาประมาณ 08.15 น.(ที่บ้านพัก ณ อําภอกุม

ภวาปี)ได้มีชายไทย 3 คน สัญนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจเข้ามาพบนายชาญชยั ฯ เมื่อพบนายชาญชยั ฯบุคคลทั้ง 3ได้

ถามว่าชือ่เล็กใชห่รือไม่ นายชาญชยั ฯตอบว่าชือ่นายชาญชยั ฯ 

จากนั้นคนร้ายก็ได้ใชป้ืนยิงเข้าที่ศีรษะและขัว้หัวใจของนายชาญชยั

 ฯจนนายชาญชยั ฯเสียชวิีต

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอกุมภวาปี ได้ชีแ้จง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯได้มีเร่ืองโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลขุคคโล และสืบสวน 8 เกีย่วกับการ

ฉอ้โกงในท้องที่กรุงเทพ ฯ

5. ภรรยาของผู้ตายให้การว่า 1 ใน 3 ของคนร้ายมีรูปร่างสูงใหญ่ 

อ้วน ใส่หมวกแก๊ป อีก 2 คนจําไม่ได้เนื่องจากถูกข่มขูใ่ห้หมอบลง

6. ขณะนี้ยังไม่สามารถติตตามตัวคนร้ายมาลงโทษได้

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการที่

ตํารวจไม่ได้ให้มีการสเกตชภ์าพ

คนร้ายทั้งที่มีพยานเห็นหน้าคนร้าย

หลายคน และเจ้าหน้าที่ตํารวจยัง

เบี่ยงเบนประเด็นว่านายชาญชยั ฯมี

เร่ืองทะเลาะวิวาทกับตํารวจ 

สน.ขุคคโลและสืบสวน 8 ทั้งที่จริง

แล้ว มีปัญหากับตํารวจ สภอ.กุม

ภวาปี ดังนั้นการกระทําของตํารวจ

จึงเป็นการจงใจละเลยต่อหน้าที่จึง

เป็นเหตุให้ติตตามคนร้ายมาลงโทษ

ไม่ได้ การที่นายชาญชยั ฯ เสียชวิีต

โดยไม่มีส่วนร่วมกับการกระทํา

ความผิดด้วย ดังนั้นทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ ต้องได้รับการเยียวยาจาก

รัฐจากกรณีการเสียชวิีตดังกล่าวด้วย

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

จับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดีโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการ

เสียชวิีตของนายชาญชยั

 ฯให้กับทายาทของนาย

ชาญชยั ฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางหนูเพียร ฯ(ผู้ร้อง)ประกอบอาชพีทํานา มีรายได้จากการทํา

นาและจากบุตรและธิดา ส่งเงินให้ใชต้ลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

2. วันที่ 11 เม.ย.2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธร อําเภอทราย

มูล จังหวัดยโสธร ได้จับกุมตัวผู้ร้องโดยกล่าวหาว่าลักลอบค้ายาบ้า

โดยมีพยานหลักฐานที่ได้จากการซัดทอดของผู้ต้องหาที่เสพยาบ้า

ว่าได้ซื้อมาจากผู้ร้อง

3. ต่อมาเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ทําการยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง

4. ผู้ร้องได้ยอมรับว่าเคยเกีย่วข้องกับยาเสพติดมาก่อนจริง แต่ได้

เข้าทําพันธสัญญาต่อนายอําเภอทรายมูลว่าจะไม่เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดอีกต่อไป

5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฯชีแ้จงว่าสิ่งที่ทําให้ตํารวจแน่ใจว่าผู้ร้องกระทํา

ความผิด คือมีทรัพย์สินเกินกว่าฐานะจากการประกอบอาชพีสุจริต 

ซึ่งกฎหมายได้ให้สันนิษฐานว่า เป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการ

กระทําความผิด

6. การค้นบ้านพักของผู้ร้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดและการจับกุมก็

เป็นการจับกุมตามหมายจับของศาล

7. เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกีย่วข้องไม่ทราบมาก่อนว่าผู้ร้องมีบุตรเขย

เป็นชาวเยอรมันและบุตรเขยได้ส่งเงินให้ใชม้าโดยตลอด

8. ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะอนุกรรมการ ฯเห็นว่าการยึด

หรืออายัดทรัพย์สินในกรณีดังกล่าว

เป็นการยึด ฯที่มิได้เป็นไปตาม 

พรบ.มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําความผิดเกีย่วกับยาเสพติด

 พ.ศ.2534 จึงเป็นการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินในคร้ังนี้

เป็นการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ใช้

ในการดํารงชวิีตโดยปกติสุขไป

จํานวนหนึ่ง ซึ่งครอบครัวผู้ร้องควร

ได้รับการเยียวยาและชดใชใ้นความ

เสียหายดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

 ฯและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

จังหวัดยโสธรและ

เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธร 

อําเภอทรายมูล ฯ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดและอายัดทรัพย์สิน

โดยมิชอบ

2. ให้กรรมการ

ปกครองดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง 

อําเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดและ

อายัดทรัพย์สินโดยมิ

ชอบ

การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อปล่นเดือนกุมภาพันธ์ 46 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ

 จํานวน 5-6 นาย แจ้งว่า นางสําเนียงฯ เป็นผู้มีรายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

และได้เข้าทําการตรวจค้นบ้าน โดยอ้างว่ามีหมายผลการตรวจค้น

ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

2. นางสําเนียงฯ มีบุตรสาวคนโตชือ่สมนึก ชมโลกซึ่งเป็น

ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด และได้ศาลพิพากษาจําคุกไปแล้ว

3. วันที่ 25 ก.พ. 46 นางสําเนียง ฯ ได้ถูกคนร้ายจํานวน 2 คนยิง

เสียชวิีตที่ร้านค้าซึ่งอยู่บ้าน นางสําเนียงฯ ประมาณ 20 เมตร

4. ก่อนที่นางสําเนียงฯ จะเสียชวิีตไม่มีหลักฐานหรือพฤติกรรมที่

เกีย่วข้องกับยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่ตํารวจจะสามารถเอาผิดกับผู้ตาย

ได้โดยลักษณะพยานจากการสอบสวนเป็นกลุม่ที่เกิดขึน้ภายหลัง

จากการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ทั้งสิ้น

5. นสพ.ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ ว่าเกิดขึน้จากการ

ฆ่าตัดตอน ทํามห้ครอบครัวได้รับความอับอายและเสียหายต่อ

เกียรติยศชือ่เสียง

6. เจ้าหน้าที่ตํารวจต้ังประเด็นการสอบสวนว่าการเสียชวิีตของนาง

สําเนียงฯ น่าเกีย่วพันกับขบวนการค้ายาเสพติด

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนางสําเนียงฯ  มิได้

เกีย่วข้องข้องเกีย่วข้องยาเสพติด 

แต่อย่างใด เนื่องจากการจะตัดสิน

ว่าผู้ใดกระทําความผิดได้นั้นต้อง

กระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดของ

ศาลเท่านั้น

2. การที่สื่อสารมวลชนเผยแพร่ข่าว

ว่าการเสียชวิีตของนางสําเนียงฯ 

เกีย่วข้องกับยาเสพติดส่งผลให้

ครอบครัวของนางสําเนียงฯ ได้รับ

ความเสียหายซึ่งต้องได้รับการ

เยียวยา

3. ส่วนการเสียชวิีตของนางสําเนียง

ฯ ซึ่งไม่เกีย่วข้องในการกระทํา

ความผิดด้วยซึ่งรัฐมีหน้าที่ต้อง

ปกป้อง ดังนั้นทายาทของนาง

สําเนียง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  ผู้ร้องและนางทองใบฯ เป็นสามีภรรยากัน เคยถูกจับในข้อหามียา

เสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่าย ผู้ร้องถูกพิพากษาจําคุกตลอด

ชวิีต  ส่วนนางทองใบฯ ศาลยกฟ้อง จึงได้กลับมาประกอบอาชพี

ค้าขาย

2.  วันที่ 18 ก.พ. 46 นางทองใบฯ ได้ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต ซึ่งขณะ

เกิดเหตุ นางทองใบฯ อยู่บ้านกับลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า

3.  สถานที่เกิดเหตุ อยู่ห่างจากสถานีตํารวจภูธร ต.เกาะชา้ง  

ประมาณ 2 กม. และห่างจากป้อมยามป่าซางเพียง 500 เมตร  ซึ่ง

ปกติจะมีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่ตลอดเวลา แต่วันเกิดเหตุคนร้ายกลับ

ขับรถหลบหนีไปอย่างง่ายดาย 

4. เจ้าหน้าที่ตํารวจฯ ได้เรียกตัวญาติของนางทองใบฯ ไป

สอบปากคําเพียงคนเดียว แต่กลับไม่เรียกตัวลูกจ้างฯ ซึ่งอยู่ใน

เหตุการณ์ไปสอบปสกคําแต่อย่างใด ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้า

5. นสพ. ได้ลงข่าวการเสียชวิีตของนางทองใบฯ ว่าเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ครอบครัวของนางทองใบฯ เสื่อมเสียชือ่เสียง

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่เรียกตัวลูกจ้าง

ของนางทองใบฯ และ

ผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคํานั้น 

เป็นการละเลยต่อหน้าที่จนเป็นเหตุ

ให้ไม่สามารภ ติดตรามตัวคนร้าย

มาลงโทษได้

2. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ 

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่าง

ใด เนื่องจากการจะตัดสินว่าผู้ใด 

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคําพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

3. การเสียชวิีตของนางทองใบฯ ซึ่ง

นางใบฯ มิได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําความผิด และการที่

สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวนั้น ส่งผล

ให้ครอบครัวของนางทองใบฯ 

ได้รับความเสียหาย จึงต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยาจากรัฐ ในกรณี

ดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย มาดําเนินคดี

ให้ได้โดยเวน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีตของนาง

ทองใบฯ ให้ทายาท

ของนางทองใบฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ.เกาะชา้ง ออก

หนังสือรับรอง ให้แก่

ครอบครัวของนางทอง

ใบฯ ว่าการเสียชวิีต

ของนางทองใบฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

แต่อย่างใด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายศักดิช์ายฯ (ผู้ตาย) อายุ 35 ปี ประกอบชพีธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้าง และมีตําแหน่งเป็นสมาชกิสภาเทศบาล ต.ประทาย

2. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีประวัติอยู่ในบัญชรีายชือ่ผู้ค้ายาเสพติด

3. ต่อมานายศักดิช์าย ฯ ได้เข้ามาเล่นการเมืองท้องถิน่ และเป็นคูแ่ข่ง

 ทั้งทางธุรกิจ  และการเมืองกับนายกเทศมนตรี อ.ประทาย

4. นายศักดิช์ายฯ ไม่มีศัตรูที่ไหนที่มีสาเหตุจูงใจที่ถึงกับสั่งฆ่ากันได้

5.  วันที่ 14 มิ.ย. 46  นายศักดิช์ายฯ ได้ถูกคนร้ายเข้ามายิงเสียชวิีตที่

ร้านอาหาร ตรงข้ามเขตอุทสาหกรรมสุรนารี ต่อหฟน้า พ.ต.ท.คม

กริชฯ และคนขับรถ

6. หลังเมื่อมีการสอบถามเกีย่วกับรูปพรรณสัณฐานของคนร้าย จาก

 พ.ต.ท.คมกริชฯ กลับตอบว่า เห็นหน้าคนร้ายไม่ชดั ทั้งที่อยู่ในที่เกิด

เหตุ

7. ประเด็นการสอบสวนที่เจ้าหน้าที่ตํารวจและญาติของผู้ตายต้ังไว้ 

คือ เร่ืองความขัดแย้งเร่ืองการเมืองท้องถิน่

8. พ.ต.ท.คมกริชฯ ชีแ้จงว่า นายศักดิช์ายฯ มีความขัดแย้งทาง

การเมืองระดับท้องถิน่ กับนายกเทศมนตรี ตําบลประทายมาโดย

ตลอด

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตดังกล่าวนั้นมี พ.ต.ท.คม

กริชฯ อยู่ด้วย จึงน่าจะเห็นและ

จดจําหน้าคนร้าย

2. ก่อนหน้านี้ นายศักดิช์ายฯ เคย

ร้องเรียนกรณีเร่ืองความขัดแย้งกับ

นายกเทศมนตรีคนดังกล่าวต่อผู้

บัญชาการตํารวจภูธรภาค 3 แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เมือง

นครราชสีมา กลับละเลยไม่

สอบสวนให้ได้ความจริงดังกล่าว

3. กรณีการเสียชวิีตของนายศักดิ์

ชายฯ ต้องได้รับการเยียวยาจากรัฐ

ในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้าย ในคดีฆ่านาย

ศักดิช์ายฯ มาดําเนินคดี

ตามกฎหมายโดยด่วน

2. ให้รัฐบาลและหรือ 

สตช. ชดใชแ้ละเยียวยา

กรณีการเสยชวิีตของ

นายศักดิช์ายฯ ให้แก่

ทายาทของนายศักดิช์ายฯ

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายเพชร และนางทองใบ  แก้วมูลสา  (ผู้ตาย)มีอาชพีทําไร่ โดย

นายเพชริฯ เห็นกํานันสะเดาะพง  อ.เขาค้อ  จ.เพชรบูรณ์

2. ก่อนเสียชวิีต นายเพชรฯ เคยมีเร่ืองขัดแย้งกับเพ่ือนบ้านในเร่ือง

ผลประโยชน์ในที่ดินของชาวบ้าน

3. นายเพชรฯ เคยแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูธร อําเภอเขาค้อ ว่า

หากตนและครอบครัวเกิดอันตรายใด ๆ ให้สอบสวนกลุม่บุคคคลที่

ขัดแย้งกัน

4. วันที่ 22 ก.พ. 46  นายเพชรฯ และนางทองใบ ได้ถูกคนร้ายยิง

เสียชวิีต

5. นายเพชร  และนางทองใบฯ ไม่มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติด

6. น.ส.พ. พาดหัวข่าวว่า "กํานันดังพร้อมภรรยาถูกยิงเสียชวิีตจาก

การฆ่าตัดตอน"

7. ตร.สภ.เขาค้อ  เคยเข้าตรวจค้นบ้านผู้ตายก่อนเกิดเหตุหลายคร้ัง 

แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

8. ผู้ร้องสันนิษฐานว่าการเสียชวิีตดังกล่าวน่าจะเป็นการกระทําของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

1.  คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้สอบสวน

กลุม่บุคคลที่นายเพชรฯ เคยได้แจ้ง

ความไว้นั้นเป็นการกระทําที่ละเลย

ต่อหน้าที่ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ

จับกุมตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้

2. การจะตัดสินว่าผู้ใดกระทําผิด

นั้นจะต้องกระทําโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดของศาล ดังนั้นการเสียชวิีต

นั้นยังคงความบริสุทธิอ์ยู่

3. การที่สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวเช่

นั้น ย่อมสร้างความเสียหายให้แก่

ครอบครัวของผู้ตาย ทายาทของ

ผู้ตายต้องได้รับการเยียวยา

1.ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช.ดําเนินการจับกุม

ตัวคนร้ายมาดําเนินคดี

ให้ได้โดยด่วน

2. ให้รัฐบาล และหรือ 

สตช. ชดใช ้และเยียวยา

 กรณีการเสียชวิีตของน

ยายเพชร และนางทอง

ใบฯ ให้แก่ทายาทของ

ผู้ตาย

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรตําบล

ท่าพล  อ.เมือง

เพชรบูรณ์  จ.เพชรบูรณ์ 

 ออกหนังสือรับรอง 

ให้แก่ครอบครัวของ

ผู้ตาย ว่าการเสียชวิีต

ของผู้ตายมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย     

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายอนุทินฯ (ผู้ตาย) เป็นประธานองค์การบริหารส่วนตําบลสน

ป้าด  มีความขัดแย้งกับทางอําเภอเร่ืองการจัดสรรงบประมาณ ซึ่ง

นายอนุทิน  ไม่ยอมอนุมัติ

2. วันที่ 19 ก.พ. 2546  เวลาประมาณ 16.00 น. นายอนุทินฯ ได้

เดินทางไปที่ว่าการอําเภอ พร้อมกับนายประจักษ์ฯ เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครองฯ

3. ต่อมาวันเดียวกัน เวลา 18.00 น. นายอนุทินฯ เสร็นจากธุระ จึง

ได้ออกมารับประทานอาหารด้วยกันนั้นแจ้งว่า มีคนโทรเข้ามือถือ

ของนายอนุทินฯ เพ่ือให้นายอนุทินออกไปพบ หลังจากนั้นนาย

อนุทินก็ถูกยิงเสียชวิีตในเวลาต่อมา

4. นายอนุทินฯ เคยเป็นผู้เสพยาเสพติด แต่ได้เลิกยุ่งเกีย่วมานาน

มากแล้ว

5.เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจค้นรถของผู้ตาย โดยไม่ได้แจ้งให้ญาติของ

ผู้ตายทราบ พบยาบ้า จํานวน 6 เม็ด  อยู่ในหมวก  ซ่อนใต้เบาะที่นั่ง

คนขับ

6. ภรรยา และคนรู้จักของนายอนุทิน ยืนยันว่าหมวกใบดังกล่าว

ไม่ใชข่องนายอนุทินฯ

7. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้ติดตามเอาข้อมูลการใช้

โทรศัพท์มือถือของนายอนุทินฯ ในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

ประกอบการพิจารณาคดี

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายอนุทินฯ มิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินใจว่าผู้ใด

กระทําความผิดได้นั้น ต้องกระทํา

โดยคิพิพากษาถึงที่สุดของศาล

เท่านั้น

2. แม้เจ้าหน้าที่จะตรวจค้นพบยา

เสพติดอยู่ภายในรถของนายอนุทิน

ฯ แต่การค้นดงักล่าว เจ้าหน้าที่

ไม่ได้แจ้งให้ญาตินายอนุทินฯ เข้า

ร่วมในการตรวจค้นด้วยดังนั้นยา

เสพติดที่พบจังไม่สามารถพิสูจน์ได้

ว่าเป็นของนายอนุทินฯ

3. การที่เจ้าหน้าที่ตํารวจมิได้นํา

ข้อมูลการใชโ้ทรศัพท์มือถือของ

ผู้ตายในชว่งเวลาที่เกิดเหตุมา

พิจารณาคดี ถือเป็นการละเลยของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจซึ่งน่าจะเป็นเหตุให้

ไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายมา

ดําเนินคดีได้

1. ให้รัฐบาลเร่งรัดให้ 

สตช. นําตัวผู้กระทําผิด

มาดําเนินคดีให้ได้โดย

ด่วน

2. ให้รัฐบาลหรือ สตช. 

ชดใชแ้ละเยียวยา การ

เสียชวิีตของนายอนุทิน

ฯ ให้แก่ทายาทของนาย

อนุทินฯ

3. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.แม่

เมาะ ออกหนังสิรับรอง

การเสียชวิีตว่ามิได้เกีย่ว

ขจ้องกับยาเสพติด

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นางละไมฯ และนายเฉลา (ผู้ตาย) อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา  มี

อาชพีค้าขายพืชไร่ และมะขาม  ทั้งสองไม่เคยมีประวัติ  เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. เมื่อกลางปีและปลายปี 2545 เจ้าหน้าที่ตํารวจเคยเข้าตรวจค้น

บ้านของผู้ตาย แลรถยนต์ของผู้ตาย แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

3. บุตรชายของนางละไมฯ เคยถูกจับกุมในข้อหาค้ายาเสพติด เมื่อ

ประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา

4. วันที่ 9 เม.ย. 2546 เวลาประมาณ 05.30  ได้มีรถยนต์เข้ามาที่บ้าน

ของนางละไมฯ หลังจากนั้น เพ่ือบ้านได้ยินเสียงปืนดังขึน้หลายนัด 

เป็นเหตุให้ นางละไมฯ และนายเฉลา เสียชวิีต

5. หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ตรวจค้นรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 

โดยมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตายที่บและเข้าร่วมด้วย จากการค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด อยู่ภายในรถคันดังกล่าว

6. ต่อมาได้มีการยึดทรัพย์สินที่สงสัยว่าได้มาจากการค้ายาเสพติด 

จํานวนหลายรายการ

7. น.ส.พ.ไทยรัฐ ได้ลงข่าวการเสียชวิีตดังกล่าว ทําให้ผู้ร้องได้รับ

ความอับอาย ละถูกดูหมิ่นจากเพ่ือร่วมงาน

1. คณะอนุกรรมการเห็นว่าการ

เสียชวิีตของผู้ตายทั้งสองมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติดแต่อย่างใด 

เนื่องจากการที่จะตัดสินว่าใครเป็น

ผู้กระทําผิดนั้นต้องกระทําโดยคํา

พิพากษาที่สุดของศาลเท่านั้น

2. ถึงแม่ว่าจะมีการตรวจค้นพบ

ยาบ้าจํานวน 42 เม็ด ซุกซ่อนอยู่

ภายในรถก็ตาม แต่การตรวจค้น

ดังกล่าวมิได้แจ้งให้ญาติของผู้ตาย

ทราบ และเข้าร่วมในการตรวจ จึง

ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ยาบ้าที่

ตรวจพบนั้นเป็นของผู้ตาย

3. การเผยแพร่ข่าวนั้นทําให้เสื่อม

เสียชือ่เสียง 

4. การยึดทรัพย์สินของผู้ตายโดย

เจ้าหน้าที่ตํารวจท สภ.หล่มเก่า เป็น

การทําที่มิชอบด้วยกฎหมาย 

เนื่องจากได้กระทําก่อนที่จะมีคําสั่ง

ฯ เป็นเวลากว่า 3 เดือน

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

ดําเนินการตรวจสอบ

และลงโทษ ผู้ที่ยึด

ทรัพย์สินของผู้ตาย

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา กรณี

การเสียชวิีต

3. ให้ สตช.ชดใชค้วาม

เสียหายจากการยึด

ทรัพย์ของผู้ตาย

4. ให้เจ้าหน้าที่ สภ.หล่ม

เก่า ออกหนังสือรับรอง

ว่าการเสียชวิีตนี้ไม่

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายสัญชายฯ  และนางสาวยินดีฯ อยู่กินกันฉนัสามีภรรยา โดย

ไม่ได้ตดทะเบียนสมรส

2. เมื่อ ธ.ค. ปี 2554  ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบ จํานวน 

13-16 นาย ได้จับกุมผู้ตายทั้ง 2 ในข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครอง

เพ่ือจําหน่าย ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และพกพาอาวุธปืนโดย

ไม่ได้รับอนุญาต แต่ผู้ตายทั้งสองได้ต่อสู้ขัดขวามเจ้าพนักงาน และ

ให้รอการลงโทษนายสัญชายฯ ในข้อหาพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้

รับอนุญาต

3. ผู้ตายทั้งสองถูกข่มขูเ่อาชวิีตมาโดยตลอด เนื่อจากมีความขัดแย้ง

ส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ในชดุจับกุม

4. วันที่ 6 ก.พ. 46 นายสัญชายฯ และนางสาวยินดีฯ ถูกยิงเสียชวิีต

ระหว่างเดินทางกลับจากเย่ียมญาติที่โรงพยาบาลสงขลา

5. นายสัญชายฯ ไม่มีรายชือ่อยู่ในแฟ้มประวัติยาเสพติดเฉพาะราย

6. ความคืบหน้าของคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของ พงส.

7. ไม่สามารถหาตัวพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์มาสอบสวนได้ และไม่

พบยาบ้าในศพผู้ตาย

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการที่

จะตัดสิ้นใครว่ากระทําความผิดนั้น

ต้องกระทําโดยคําพิพากษาถึงที่สุด

ของศาลเท่านั้น ดังนั้นผู้เสียชวิีตทั้ง

คูถ่ือว่าเป็นผู้บริสุทธิ ์มิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตทั้งคูต้่อง

ได้รับการะเยียวยา

1. ให่รัฐบาลต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืนมาเพ่ือดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

ผู้กระทําผิด

2. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหาย ในชวิีต

ให้แก่ทายาทของ

ผู้เสียชวิีต

3. ให้ ตร. สภ.เมือง

สงขลา ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  นายพัด  (ผู้ตาย) ประกอบอาชพีซื้อขายโคกระบือ ต่อมาในปี 

2540 และ 2541  บุตรของนายพัดได้เสียชวิีตลง 2 คน โดยนายพัด

ได้รับเงินประกันรวม 120,000 บาท จึงได้นํามาซื้อมาเพ่ิม และขยาย

กิจการโรงฆ่าสัตว์

2.ในสายตาของชาวบ้าน คิดว่านายพัดฯ รํ่ารวยผิดปกติ และไม่

ทราบที่มาของรายได้ จึงคิดว่านายพัดฯ น่าจะเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3. เมื่อประมาณปี 2543 ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.หนองหญ้าปล้อง 

ได้เข้าทําการตรวจค้นบ้านของนายพัดฯ ไต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย 

และได้ทําการตรวจปัสสาวะของนายพัด แต่ไม่พบสารเสพติด

4. ต่อมาประมาณปี 2544 มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ นําหนังสือมาที่บ้าน

เพ่ือแจ้งให้นายพัดไปรายงานตัว

5. วันที่ 14 ก.พ. 2546 นายพัดได้เข้าไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สภ.วังสะพุง  แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบ่ายเบี่ยงและปฏเิสธ

การรายงานตัวของนายพัดฯ

6. เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2546  นาพัดฯ ถูกยิงเสียชวิีตขณะกําลังขี่

รถจักรยานยนต์ไปที่กระท่อมที่ใชเ้ป็นเพิงพัก

1. คณะอนุกรรมการฯ เห็นว่าการ

เสียชวิีตของนายพัดมิได้เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด เพราะยังไม่มีคํา

พิพากษาที่สุดของศาล

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องไปรับ

การเยียวยา

1. ให้รัฐบาล หรือ สตช.

 ชดใชแ้ละเยียวยา

ค่าเสียหายในชวิีตแก่

ทายาทของผู้เสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ 

สภ. วังสะพุง จ.เลย  

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ร้องและครอบครัว มีอาชพีปลูกข้าว บนที่ดินไม่มีโฉนด และผู้

ร้องและญาติพ่ีน้องไม่เคยมีประวัติเกีย่วข้องกับยาเสพติด

2. ต่อมา จนท. เข้าตรวจค้นที่บ้านตามหมายค้นในขณะที่ผู้ร้องไม่

อยู่บ้าน

3. ผลการค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ แต่ได้ยึดทรัพย์สินไว้เพ่ือ

ตรวจสอบ

4. เมือ จนท.ดําเนินการตรวจสอบแล้วและได้ส่งทรัพย์สินคืนไปยัง

เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

1. การตรวจสอบดังกล่าวมิชอบ

ด้วยกฎหมาย 

2. การยึดทรัพย์เป็นการยึดทรัพย์

โดยมิชอบ

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการขึน้มา

เพ่ือตรวจสอบภายใน 60

 วัน

2. ให้ สตช. ชดใช้

ค่าเสียหายจากการยึด

ทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 การค้นถึงแม้จะมีหมายค้น แต่ก็

น่าจะมีพิรุจ น่าสงสัย โดยไม่ได้ค้น

ต่อหน้าผู้ครอบครอง สถานที่ หรือ

บุคคลในครอบครัวของผู้นั้น หรือ

ถ้าหาบุคคลเชน่กล่างนั้นไม่ได้ ก็ให้

ค้นต่อหน้าบุคคลอ่ืนอย่างน้อย 2 คน

 ซึ่งเจ้าพนักงานได้ขอร้องมาเป็น

พยานก็ได้ ตาม ป.วิ.อ. ม.102

1. การค้น 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. นายภูวนัยฯ ถูกกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด 

2. เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้าน พบยาบ้า 2 เม็ด ซุกซ่อนไว้ในรถ จึง

ทําการควบคุมตัว และยึดทรัพย์สินของนายภูวนัย และฝากขังไว้ที่

ศาลจังหวัด สกลนคร ซึ่งนายภูวนัย ไม่กล้าประกันตัวออก เพราะ

ถูกข่มขูว่่าจะโดนฆ่า

3. เมื่อ 17 เม.ย. 46 นายภูวนัยได้ถูกประกันตัวออกมา เมื่อออกจาก

ศาลมาประมาณ 1กิโลเมตร  ก็ถูกยิงเสียชวิีต

1. กฎหมายสันนิษฐานว่าผู้ตายเป็น

ผู้บริสุทธิ ์

2. คดีความถือเป็นอันสิ้นสุด เพราะ

ผู้ถูกกล่าวหาเสียชวิีต

3. การยึดทรัพย์เป็นการยึดโดยมิ

ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. สตช.ต้องชดใช้

ค่าเสียหายจากเหตุยึด

ทรัพย์ให้แก่ผู้ร้อง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. นายอนุ น้องชายของผู้ร้องเคยมีปัญหากับ จนท.ตร. 

2. ต่อมา จนท. ทําการจับกุมลูกจ้างของผู้ร้องมาดําเนินคดีฝนข้อหา

มียาเสพิตด

3. เวลาต่อมา จนท. ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง เพราะ

น้องชายของผู้ร้องมีหมายจับในข้อหาจําหน่ายยาเสพติด ซึ่งบ้าน

หลังดังกล่าวอาจเป็นแหล่งเก็บยาเสพติดไว้ 

4. จากการตรวจค้นบ้านพักไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ 

5. เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 46  นายอนุถูกคนร้ายยิงเสียชวิีต  และผู้ร้อง

ได้รับการเตือนว่าให้ระวังตัว

6. วันที่ 22 พ.ค. 46 นายเอนกฯ ถูกคนร้ายยิงเสียชวิีตบริเวณโต๊ะสนุก

เกอร์ ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าการกระทําดังกล่าวเกิดจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. การเสียชวิีตของนายเอนกฯ น่าจะ

เกิดจากการติดหนี้พนันบอล

2. ส่วนนายอนุฯ ไม่น่าเกิดจากการ

พนัน กฎหมายจึงสันฯษฐานว่าเป็น

ผู้บริสุทธิ์

1. ให้รัฐบาลต้ัง

คณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 60 วัน

2. ให้ สตช. ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายแก่

ทายาท ภายใน 60 วัน

3. ให้ สภ.บ้านนา ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่าไม่เกีย่วข้อง

กับยาเสพติด ภายใน 60

 วัน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ขณะเดินอยู่หน้าปากซอยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจ 4-5 นายเข้ามาจับกุม

และกล่าวหา "ร่วมกันว่ิงราวทรัพย์" ทั้งที่เจ้าทุกข์แจ้งว่าผู้ร้องไม่ใช่

ผู้ที่กระชากกระเป๋า แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจกลับบอกให้รับสารภาพ เมื่อ

ผู้ร้องปฏเิสธจึงถูกซ้อม ต่อมาได้นําตัวผู้ร้องขึน้รถและใชอ้าวุธปืน

ข่มขูใ่ห้พาไปหาเพ่ือนเพ่ือยืนยันการกระทําความผิด

การกระทําดังกล่าวเป็นละเมิดสิทธิ

มนุษยชนตามกฎหมายและตาม

พันธกรณีที่ประเทศไทยต้องปฏบิัติ

ตามกติการะหว่างประเทศ

แจ้งให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดํานเนินคดีกับ

 ผู้ละเมิดทั้ง 2 คน  

ภายใน 30 วัน นับจาก

ได้รับหนังสือจาก

คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ

 1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพ อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297  และ ม.157

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าทําการตรวจค้นบ้านเป็นจํานวน 2 คร้ัง และยึด

ทรัพย์ โดยกล่าวหาว่าเกีย่วข้องกับยาเสพติด

การยึดทรัพย์นั้นเป็นการยึดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจ ชดใช้

และเยียวยาความ

เสียหายอันเกิดจากการ

ยึดทรัพย์ ให้เร่ิม

ดําเนินการภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน 

2. สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการ

ยึดทรัพย์ ภายใน 60 วัน

 นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักและยึดทรัพย์ ต่อมาศาลมีคําสั่งไม่ฟ้องผู้ร้อง

 แต่ก็ยังไม่ได้รับทรัพย์สินที่ถูกยึดกลับคืนมา ผู้ร้องเกีย่วข้องกับยา

เสพติด โดยยอมรับว่าเคยค้ายาต้ังแต่ปี 43

1.  การยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์ไม่

ชอบด้วยกฎหมาย                              

2. ควรได้รับการเยียวยาและชดใช้

ในความเสียหาย

1.  ให้ ตร. ดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย       

 2. ให้ ตร. สอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ดําเนินการยึดทรัพย์      

3. ให้เจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปกครอง อําเภอเลิงนก

ทาดําเนินการชดใชแ้ละ

เยียวยา           

4. ให้กรมการปกครอง

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมดําเนินคดี อีกทั้งเข้าตรวจค้นบ้านและยึด

ทรัพย์สิน ภายหลังพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้อง แต่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็

ยังไม่ส่งทรัพย์สินดังกล่าวคืน

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา 

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

 3. การยึดทรัพย์ หรืออายัดทรัพย์

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

 และการบาดเจ็บสาหัส

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรอําเภอ

หาดใหญ่ออกหนังสือ

รับรองการเสียชวิีตว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด    

3. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจทั้ง

 3 สถานี ชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหายอัน

เกิดจากการยึดทรัพย์

4. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอลสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ทั้ง 3 สถานี

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 
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ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

บุตรชายของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายหลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ

จับกุมดําเนินคดีในข้อหาเกีย่วข้องกับยาเสพติด และอยู่ระหว่างถูก

คุมประพฤติ

1.  การเสียชวิีตดังกล่าวมิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด 2. ทายาท

ของผู้เสียชวิีตต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐในกรณีการเสียชวิีตดังกล่าว

ด้วย

1. ให้รัฐบาล หรือ 

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้กับทายาท ภายใน 90

 วัน หลังจากรับรายงาน 

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรกิง่

อําเภอหนองฮี ออก

หนังสือรับรองการ

เสียชวิีตว่ามิได้

เกีย่วข้องกับยาเสพติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. ผู้ตาย บุตรชาย   ผู้ร้อง และเพ่ือน ได้เดินทางกลับบ้านศรีคีรีรักษ์ 

ระหว่างทางมีชายฉกรรจ์ 2 คน ใชอ้าวุธปืมเอ็ม 16 ยิงมาที่ผู้ตายและ

เพ่ือนเสียชวิีต ต่อมาผู้ร้องและบุตรได้เข้าแจ้งความที่ สภ.กิง่อําเภอวัง

เจ้า

2. ผู้ร้องเชือ่ว่าเป็นการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ที่

เกีย่วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดเพราะเคยถูกอ้างว่ามีชือ่ใน

บัญชรีายชือ่ผู้เกีย่วข้องกับยาเสพติด ซึ่งผู้ตายเห็นว่าตนเป็นผู้

บริสุทธิจึ์งเข้ามอบตัว

3. ภายหลังการเสียชวิีตมีข่าวเผยแพร่ว่าผู้ตายเป็นผู้มีอิทธิพล 

เกีย่วข้องกับยาเสพติด และเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่ได้เอาใจใส่ในการ

ติดตามผู้กระทําผิดมาลงโทษ

4. จากคําชีแ้จงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกิง่อําเภอวังเจ้าเป็นลาย

ลักษณ์อักษรว่า ผู้ตายมีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยาเสพติดในฐานะ

เป็นผู้ค้า

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา   

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อ 23 เม.ย. 46  เจ้าหน้าที่ตํารวจมาขอตรวจค้นเกีย่วกับยาเสพ

ติดและสิ่งผิดกฎหมายในบ้านพัก

2. ต่อมาเมื่อ 28 พ.ค. 46 สามีของผู้ร้องถูกยิงเสียชวิีตภายใน

ปั๊มน้ํามันของตนเอง ต่อมาประมาณ 1 ชม.  จนท.มาตรวจที่เกิดเหตุ

และแจ้งให้ผู้ร้องนําศพผู้ตายไปชนุสูตรที่โรงพยาบาลเอง โดยอ้าง

ว่าแพทย์เวรไม่ยอมมาชนัสูตรในที่เกิดเหตุ

3. ต่อมา 1 มิ.ย. 46 หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าสาเหตุของการเสียชวิีต

เกิดจากการหักล้างการค้ายาเสพติด ทําให้เกิดความเสียหายแก่

ครอบครัวผู้ร้อง เป็นอย่างมาก

1. ความเสียหายดังกล่าวต้องได้รับ

การแก้ไขเยียวยา  

 2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา

1.  ให้รัฐบาล หรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรให้ข้อมูล นสพ. ลง

ข้อมูลว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพ

ติดในกรณีที่ไม่ชดัเจนเพียงพอ

เพราะท าให้เสียชือ่เสียงต่อ

ผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องและครอบครัวเดินทางไปตัดปาล์มในสวนของตนเพ่ือ

นําไปขาย แต่ถูกนางสุดา กับพวกให้อาวุธปืนข่มขูห่้ามมิให้ตัดปาล์ม

 ผู้ร้องแลครอบครัวจึงเข้าแจ้งความที่ สภ.อ.พุนพิน และเดินทาง

กลับสวนปาล์มอีกคร้ังพบว่าร้ัวกัน้ถูกลําลาย และผลผาล์มจํานวน 5

 ตัน ถูกลักลอบตัดไป จึงเดินทางไปแจ้งความอีกคร้ังหนึ่ง

2.  ผู้ร้องให้คําเพ่ิมเติมว่าวันเกิดเหตุ ผู้ร้องถูก ดต.โกสินทร์ฯ ดักรอ

ระหว่างทาง และใชอ้าวุธปืนจ้ีเอว และพูดว่ามาตัดปาล์มของเขาได้

อย่างไร และตรวจค้นรถยนต์ ผู้ร้องจึงให้ภรรยาแอบถ่ายภาพไว้

เนื่องจาก ดต. มีอาวุธสงครามอยู่ด้วย ผู้ร้องไปแจ้งความ และ

กลับมาจึงพบว่าสวนปาล์มถูกลักลอบตัดไป

3.  จากการตรวจสอบผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ สง.ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี และศูนย์ดํารงธรรม จว.สุราษฎร์  จึงทราบว่า วันเกิด

เหตุ ดต.โกสินทร์ ได้รับแจ้งจาก นางสุดา ว่ามีรถยนต์ต้องสงสัย

พกพาอาวุธปืนจึงเข้าทําการตรวจค้น แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่

อย่างไร

การตรวจค้นเป็นไปตามกฎหมาย 

แต่พฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ทําให้ผู้

ร้องรู้สึกถูกข่มเหง การกระทํา

ดังกล่าวกระทบกระเทือนต่อสิทธิ

เสรีภาพของผู้ร้อง

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติกําชบั

เจ้าหน้าที่ที่ปฏบิัติ

หน้าที่หลีกเลีย่งการนํา

อาวุธสงครามไปทําการ

ตรวจค้น                

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติต้ัง

คณะกรรมการ

สอบสวนการกระทํา

ดังกล่าว

1. การที่ใชอ้าวุธปืนซึ่งเป็นอาวุธ

ปืนสงครามเข้าตรวจค้น เป็นการ

กระทําเกินกว่าเหตุทําให้ผู้ถูกตรวจ

ค้นตกใจกลัว

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. 9 ก.พ. 46 เจ้าหน้าที่มาตามสามีของผู้ร้องไปพบผู้ใหญ่บา้น ต่อมา 10 ก.พ. 

46 สามีของผู้ร้องจึงไปพบผู้ใหญ่บา้นใหเ้ซน็ชือ่โดยบอกว่าเพ่ือต่อต้านยา

เสพติด 

2.  ต่อมา 26 ก.พ. 46 นายอําเภอแม่วงก์พร้อม ตร. 4 - 5 นายมาพบสามีของผู้

ร้องที่บา้นพัก ตร. แนะนําใหรู้้จักนายอําเภอ สามีของผู้ร้องจึงขอถา่ยรูปเพ่ือ

เปน็ที่ระลกึ แต่กลบัสร้างความไม่พอใจใหน้ายอําเภอ

3.  ผู้ร้องและสามี ได้ไปขอโทษนายอําเภออีกคร้ังหนึ่ง ณ ที่ว่าการอําเภอ

4.  วันที่ 24 ก.พ. 46 มีรถกระบะไม่ติดแผ่นปา้ยทะเบยีน เข้ามาเติมน้ํามัน 

ขณะนั้นผู้ร้องทําความสะอาดอยู่ภายในบา้น และได้ยินเสยีงปนืดังขึน้  และ

เหน็สามีของผู้ร้องถกูยิงบริเวณหน้าอก ขณะนั้นมีผู้เหน็เหตุการณ์ประมาณ 

10 คน รวมทั้งสมาชกิ อบต.ด้วย

5. ต่อมาหนังสอืพิมพ์ได้ลงข่าวการเสยีชวิีตว่าผู้ตายเปน็ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่

1.  ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยา        

2. ความเสียหายต่อเกียรติยศและ

ชือ่เสียงต้องได้รับการเยียวยา

1. ให้รัฐบาลหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ชดใชแ้ละ

เยียวยากรณีการเสียชวิีต

ให้แก่ทายาท

2. ให้เจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้องออกหนังสือ

รับรองแก่ครอบครัวว่า

มิได้เกีย่วข้องกับยาเสพ

ติด

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 
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3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย      

1. การสืบสวน

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.  ผู้ร้องให้การว่า ตร. เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง แต่ไม่มีหมาย

ค้น ผลการตรวจสอบไม่พบของกลาง และได้ยึดทรัพย์ไปจากนั้น

ได้จับกุมดําเนินคดีภรรยาของผู้ร้องข้อหาร่วมกันค้ายาเสพติด

2.  เจ้าหน้าที่ชดุจับกุมชีแ้จ้งว่าก่อนหน้าที่จะทําการตรวจค้นบ้าน

ผู้ต้องหานั้น ได้ทําการล่อซื้อยาบ้าและทราบว่าเป็นนายทุน

3.  เมื่อเจ้าหน้าที่ทําการตรวจค้นพบลูกสาวของผู้ร้อง และ 

โทรศัพท์เคลือ่นที่จึงขอตรวจสอบพบเบอร์ของสายลับ และ

บุตรสาวของผู้ร้องมีท่าทางพิรุธ ซึ่ง ตร.ได้ยินเสียงเหมือนของตก

ลงพ้ืนจึงได้พบอุปกรณ์เสพยาบ้า บุตรสาวของผู้ร้องจึงรับว่าเป็น

ของตน แต่ผลการตรวจค้นไม่พบยาบ้า พบเพียงเงินสดจํานวนหนึ่ง

ที่สงสัยว่ามาจากการค้ายาบ้า

4.  จากการสอบปากคําทราบมาว่าเงินจํานวนดังกล่าวผู้ต้องหาได้มา

จากกองทุนหมู่บ้าน

1. จับกุมโดยไม่มีหมายศาล จึงเป็น

การจับกุมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย    

  2. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                       

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้องชดใชแ้ละ

เยียวยาความเสียหาย

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสบืสวน และ

สอบสวนอย่างเปน็ระบบมีการ

มอบหมายให ้จนท.ตร. รับผิดชอบคดีนี้

โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและการ

รายงานผลการด าเนินการสบืสวน

ติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสยีหายทราบตามหนังสอื ตร . ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.ตร.ไม่ควรใหข้้อมูล นสพ. ลงข้อมูลว่า

ผู้ตายเกีย่วข้องกับยาเสพติดในกรณีที่ไม่

ชดัเจนเพียงพอเพราะท าใหเ้สยีชือ่เสยีง

ต่อผู้เกีย่วข้องกับผู้ตาย

4.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพติด 

ต้องใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

ทรัพย์สนิพิจารณาสัง่ใหต้รวจสอบ

ทรัพย์สนิและมอบหมายใหพ้นักงาน

เจ้าหน้าที่ด าเนินการแทนตาม ม . 19 และ

 21 พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ .ศ. 2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.  27 ก.พ. 46 นายไพโรจน์ ยืนอยู่กับภรรยาหน้าร้าน  ขณะนั้นมีรถ

กระบะสีขาวเข้ามาถามเส้นทางไปบ้านกํานันขณะนั้นคนร้ายคน

หนึ่งได้อาวุธปืนยิงมาที่นายไพโรจน์ จํานวน 3 นัด ภรรยาได้พาส่ง

โรงพยาบาล แต่เสียชวิีตระหว่างทาง

2.  ผู้ร้องเห็นว่าสาเหตุน่าจะมาจากการขัดแย้งกับบุคคลในพ้ืนที่

เร่ืองการขอใชท้างรถยนต์ในสวนยางพาราจนเสียหาย ประกอบกับ

ผู้ตายมีชือ่ในบัญชผู้ีเกีย่วข้องกับยาเสพติด

3.  ต่อมามีข่าวเล่าลือกันว่าเจ้าหน้าที่รัฐชดุป้องกันและปราบปรามยา

เสพติดเป็นคนฆ่า และหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าผู้ตายเกีย่วข้องกับยา

เสพติดทําให้เสื่อมเสียชือ่เสียง

4.  ต่อมา 22 เม.ย. 46 เจ้าหน้าเข้าตรวจค้นบ้านของผู้ตาย แต่ไม่พบ

ยาบ้า พบเพียงอาวุธปืนสั้น และทรัพย์สินจํานวนหนึ่ง จากนั้น

เจ้าหน้าที่ได้ยึดและอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไป และแจ้งให้ภรรยา

ผู้ตายไปชีแ้จงกับสํานักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย               

2. ทายาทของผู้เสียชวิีตต้องได้รับ

การเยียวยาจากรัฐ 

3. สื่อมวลชนเสนอข่าวว่าผู้ตาย

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ฉะนั้นความ

เสียหายดังกล่าวต้องได้รับการ

เยียวยา

1. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการ

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหาย 

2. ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติสอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

เกีย่วข้อง 

 3. ให้รัฐบาลและหรือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติชดใชแ้ละ

เยียวยาให้กับทายาท

ของผู้เสียชวิีต 

4. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ออกหนังสือรับรองการ

เสียชวิีต

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการ
สืบสวน และสอบสวนอย่างเป็น
ระบบมีการมอบหมายให้ 
จนท.ตร. รับผิดชอบคดนีี้
โดยเฉพาะ ไม่มีหลกัฐานและ
การรายงานผลการด าเนินการ
สืบสวนติดตามคนร้ายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ไม่รายงานความคบืหน้าคดนีี้
ให้ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ 
ตร. ที ่003.212/1721 ลง 19 เม.ย.
 50 
3.ตร.ไม่ควรให้ขอ้มูล นสพ. ลง
ขอ้มูลว่าผู้ตายเกีย่วขอ้งกบัยา
เสพติดในกรณีทีไ่ม่ชดัเจน
เพียงพอเพราะท าให้เสียชือ่เสียง
ต่อผู้เกีย่วขอ้งกบัผู้ตาย
4.การยึดทรัพย์ทีเ่กีย่วเนื่องกบัยา
เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่ง
ให้ตรวจสอบทรัพย์สินและ
มอบหมายให้พนักงาน
เจ้าหน้าทีด่ าเนินการแทนตาม ม.
 19 และ 21 พ.ร.บ. มาตรการใน
การปราบปรามผู้กระท าผิด

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าตรวจค้นบ้าน 3 คร้ัง

1.  7 ก.พ. 46 ตร.จํานวน 8 นาย เข้าค้นบ้านพัก ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  และค้นบ้านของมารดาผู้ร้องซึ่งอยู่ใกล้กัน แต่ก็ไม่พบสิ่งผิด

กฎหมาย

2.  20 มี.ค. 46  ตร.จํานวน 8 นายพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านพัก

 และได้ยึดทรัพย์สิน และตรวจค้นบ้านของมารดาผู้ร้องและยึด

ทรัพย์สิน  การตรวจคร้ังที่ 2 นี้พบไม้แปรรูปจํานวนมาก ซึ่งผู้ร้อง

แจ้งว่าซื้อไม้ไว้ปลูกบ้านให้มารดา แต่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาว่ามีไม้

ไม่ได้รับอนุญาตไว้ในครอบครองเกินจํานวน

3.  12 พ.ค. 46 ตร. 8 นายเชญิตัวผู้ร้องไปสอบสวนเมื่อไปถึงยัง

สถานีตํารวจ ตร.ได้แสดงหมายจับข้อหามียาเสพติดประเภท 1 ไว้

ในครอบครองไว้เพ่ือจําหน่ายและจําหน่าย ผู้จ้องไม่เข้าใจข้อ

กล่าวหาจึงใก้ทนายของตนเข้าร่วมฟังการสอบสวนด้วย และได้ลง

รายมือชือ่บันทึกการจับกุม โดยผู้ร้องปฏเิสธข้อกล่าหา จนท.จึงเข้า

ค้นบ้านของผู้ร้องและบ้านมารดาของผู้ร้อง

4. ในการจับกุมคร้ังที่ 3 ผู้ร้องถูกต้ังข้อหาฟอกเงิน ส่วนข้อหามียา

เสพติดฯ นั้นผู้ร้องได้ขอประกันตัว

5.  ผลการดําเนินการจับกุมของวันที่ 12 พ.ค. 46  พนักงานอัยการ

สั่งไม่ฟ้องในฐานความผิดมียาเสพติดฯ ส่วนความผิดฐานฟอกเงินอ

ยูระหว่างดําเนินการ

6.  20 มี.ค. 46 ผู้ร้องได้ย่ืนคําร้องขอรถยนต์และโทรศัพท์คืน

7.  ผู้ถูกร้องแจ้งว่าจากการซัดทอดพยานบุคคลทราบว่าผู้ร้องเป็น

ผู้ค้าเสพติดรายย่อย หลังจากที่พนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องในคดี

เกีย่วข้องกับยาเสพติด ส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้น จนท.ตร.เชือ่

ว่ามีการฟอกเงินจริง 

8. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้ยุติการดําเนินการเกีย่วกับกับคดีนี้ 

เนื่องจากหลักฐานยังไม่เพียงพอ

การยึดทรัพย์ของเจ้าหน้าที่เป็นการ

กระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

1. ให้ดําเนินการ

สอบสวนและลงโทษ

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง                        

 2. ให้เจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่ดํานเนิการยึกทรัพย์

ชดใชแ้ละเยียวยาความ

เสียหายที่เกิดขึน้

1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. จากคําให้การของผู้ร้องว่า จนท.ตร.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จํานวน 6

 - 7 นายแสดงหมายเข้าค้นบ้าน จากนั้นมี จนท.ชดุสืบสวนสังกัด

กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสระบุรีได้เข้าตรวจค้นแทน และ

ได้ใชก้ําลังบังคับผู้ร้องจนได้รับบาดเจ็บให้นําตรวจค้นบ้าน

2. จนท. ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้องไป 15 รายการ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีบัตร

เอทีเอ็มของผู้ร้องอยู่ 2 ใบ จากนั้นใชก้ําลังบังคับให้ผู้ร้องบอกรหัส

เอทีเอ็ม จนผู้ร้องยอมบอก จากนั้นได้นําตัวผู้ร้องไปล่ามโซ่ไว้ที่

ห้องสืบสวนของกองบังคับการจํานวน 2 คืน

3.  จากนั้นได้ส่งตัวผู้ร้องให้กับ สภ.เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือดําเนินคดี

มียาเสพติดเพ่ือจําหน่าย และมีอาวุธปืนในครอบครอง

4.  ต่อมาทราบว่าเงินในเอทีเอ็มสูญหาย

1. กรณีการยึดทรัพย์หรืออายัด

ทรัพย์สินเป็นไปด้วยความมิชอบ

ด้วยกฎหมาย                              

2. เห็นสมควรให้มีการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกาย                                  

3. การเบิกเงินจากบัญชนีั้นเป็นการ

กระทําของเจ้าหน้าที่ชดุสืบสวน 

สมควรที่เจ้าหน้าที่ชดุดังกล่าวต้อง

ถูกสอบสวนและลงโทษ

1. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันทําร้ายร่างกาย     

          

2. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ร่วมกันเบิกเงินโดยบัตร

เอทีเอ็ม 

3. ให้ทําการสอบสวน

และลงโทษเจ้าหน้าที่ที่

ทําการยึดทรัพย์

1. จนท.ตร.ชดุแรกที่มีหมายค้น มี

อํานาจค้นโดยชอบด้วยกฎหมายแต่

 จนท.ตร.ชดุสองเข้าทําการตรวจ

ค้นโดยไม่มีหัวหน้าตามหมายค้น

ของศาลเพ่ือจัดการให้เป็นไปตาม

หมายค้นถือว่าเป็นการค้นโดยมิ

ชอบตาม ป.วิ.อ. ม. 97

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การค้น

2. การสบืสวน

1.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจงใจ

หรือลแุก่อํานาจหรือ

ใชอํ้านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิติัหน้าที่ตาม

กฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ และ

ความเข้าใจหลกั

กฎหมาย ระเบยีบ 

คําสัง่ และข้อบงัคับ

อย่างเพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจ

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เจ้าหน้าที่เข้าค้นบ้านพักแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย  แต่เจ้าหน้าที่

กลับนยึดรถยนต์ หร้อมเงินสดจํานวหนึ่งไป โดยผู้ร้องมิได้

กระทผิดแต่อย่างใด 

2. ต่อมามีผู้ติดต่อกลับมาว่าหากต้องการรุคันดังกล่าวคืนให้นําเงิน

มาให้ 25,000 บาท  ผู้ร้องจึงยินยอม แต่เมื่อได้รับเงินไปแล้ว กลับ

ไม่ได้รถคืน

3. ต่อมา 26 ม.ค. 47 จท.ปปส. ได้นํารถของผู้ร้องจากสภ.สระโบสถ์

ไป โดยอ้างว่ายึดไปให้คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นผู้

พิจารณา

ค าช้ีแจงผู้ถูกรอ้ง

4. ผู้ร้องมีพฤติการณ์เกีย่วข้องกับยาเสพติด จริง เจ้าหน้าที่จึงได้

วางแผนจับกุม และยึดของกลางได้หลายรายการ

1. เป็นการยึดทรัพย์โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย           

2. ให้ยุติการตรวจสอบ

1. ให้สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทํา

การยึดทรัพย์และอายัด

ทรัพย์

2. ให้เจ้าหน้าที่ชดใช้

และเยียวยาให้ผู้ร้อง

1.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการรวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

ค าช้ีแจงผู้รอ้ง

1. เมื่อ 2 มิ.ย 46 เวลา 13.30  ดต.สรรเสริญ ฯ แต่งกายนอก

เคร่ืองแบบมาถามหาบุตรชายของผู้ร้อง และเจ้าหน้าที่ตํารวจชดุ

ดังกล่าวได้ค้นห้องพักของลูกชายผู้ร้อง แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

ใด ๆ 

2. จากนั้นได้นําตัวบุตรชายผู้ร้องขึน้รถกระบะออกไป พร้อมยึดรถ 

จ.ย.ย. โทรศัพท์มือถือ 

3. เชา้วันที่ 3 มิ.ย. 46 ผู้ร้องและหลานชาสยได้ไปตามจนพบบุตรชาย

 2 คน ที่สภ.เมืองสมุทรสาครใสภาพโดนทําร้ายร่างกายอย่างหนัก 

โดยเจ้าหน้าที่แจ้งว่าบุตรชายทั้ง 2 ถูกจับกุมในชอ้หาปล้นทรัพย์

ค าช้ีแจงจาก จท.ตร.

4. มี น.ส.ทัศนาฯ เข้าแจ้งความต่อ พงส.ให้ดําเนินคดีกับผู้ต้องหาใน

ข้อหาปล้นทรัพย์

5. จากนั้น ศาล จ.สมุทรสาคร จึงได้ออกหมายจับ

6.ผู้ต้องหาให้การปฏเิสธทุกข้อกล่าวหา จากนั้นถูกควบคุมตัวไปยัง

เรือนจํา จ.สมุทรสาครในคดีอ่ืนอีก 

1. การค้นและการจับกุมโดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย      

2. บาดแผลที่เกิดขึน้นั้นเกิดขึน้ใน

ระหว่างการควบคุมตัวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจ

1. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่สั่งการและ

เข้าร่วมการตรวจค้น

และจับกุม    

2. ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่ที่นอกเหนือ

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติ ทําการ

สอบสวน เพ่ือลงโทษ

เจ้าหน้าที่ที่ทําร้ายร่างกาย

1. จนท.ตร.ผู้ถูกกล่าวหาทําการ

ตรวจค้นในที่รโหฐานของผู้ร้อง

โดยไม่มีหมายค้นและนําตัวผู้ถูก

ละเมิดและรถ จยย.ของผู้ถูกละเมิด

ไป จึงเป็นการค้น จับและยึดทรัพย์

โดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.92

2. จนท.ตร.ได้จับและควบคุมตัวผู้

ถูกละเมิดแล้วไปขอศาลออก

หมายจับถือว่าเป็นการควบคุมโดย

มิชอบ ตาม ป.วิ.อ. ม.78

3. จนท.ตร.ได้ทําร้ายร่างกายผู้ถูก

ละเมิดเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่

กายและจิตใจโดยมีผู้ร้องและญาติผู้

ร้องพบเห็นร่องรอยบาดแผลและ

สภาพร่างกายถูกทําร้ายอย่างหนัก

1. การจับ

2. การควบคุม

3. การค้น

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

3.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.เจ้าหน้าที่เข้าจับกุมรถบรรทุกน้ํามัน  โดยอ้างว่าไม่ได้เสียภาษี

สรรพสามิต  และใชใ้บกํากับภาษีวียน

มีความล่าชา้ในการตรวจพิสูจน์ 

ควรให้ผู้ถูกตรวจสอบสินค้ามีส่วน

ร่วมในทุกขัน้ตอน

สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติควรกําหนด

เกณฑ์มาตรฐานในการ

ตรวจพิสูจน์ และ

ระยะเวลาใชด้ําเนินการ

เกีย่วกับการพิสูจน์ โดย

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

1. เจ้าหน้าที่ตํารวจทําการตรวจค้น

และยึดโดยชอบด้วยกฎหมายส่วน

ขัน้ตอนการตรวจพิสูจน์ซึ่งล่าชา้ 

พงส.ต้องเร่งรัดให้ได้ผลการตรวจ

พิสูจน์มาโดยเร็ว

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1. เมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2551 น.ส.เคลีฯ่  กับนายลีโอฯ ได้ทะเลาะวิวาท

กับนายรัฐพล

2. จ.ส.ต.อุทัยฯ ได้เข้าระงับเหตุโดยสั่งให้ทุกคนหมอบลง  ผู้ร้องทั้ง

สองไม่ยอมหมอบ แต่นายรัฐพลฯ ได้หมอบลง

3. ผู้ถูกร้องเห็นว่า น.ส.แคลีฯ่ ไม่หมอบจึงเอามือตบหน้า ทําร้าย

ร่างกาย และยิงไป 1 นัด

4. ส่วนนายลีโอฯ ถูกยิงอีก 1 นัด บริเวณใบหน้าถึงแก่ความตาย

5. วันที่ 5 ก.พ. 51 แพทย์หญิงคุณหญิง พรทิพย์  ได้ตรวจร่างกาย 

น.ส.แคลี ่และศพนายลีโอ พบว่านายลีโอฯ ถูกยิง 2 นัด กระสุนถูก

จุดสําคัญทําให้เสียชวิีตทันที

จากพยานหลักฐานน่าเชือ่ว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเจ้าหน้าที่

ของรัฐจริง จึงเห็นควรแจ้งให้กรม

สอบสวนคดีพิเศษดําเนินการต่อไป

- 1. จนท.ตร. ผู้ละเมิดเข้าระงับเหตุการณ์

ทะเลาะวิวาทและสัง่ใหผู้้วิวาททั้งสอง

ฝ่ายหมอบแต่ผู้ถกูละเมิดซึง่เปน็ชาว

ต่างประเทศทั้งสองคนไม่ยอมหมอบจึง

ถกูผู้ละเมิดใชอ้าวุธปนืยิงตายทั้งสองคน

เหน็ว่าการกระท าดังกลา่วเปน็การ

กระท าโดยผู้กระท าย่อมรู้ส านึกในการที่

กระท าและย่อมเลง็เหน็ผลของการ

กระท านั้นอันเปน็การกระท าโดยเจตนา 

ตาม ป.อ.ม.59 และเปน็การกระท าโดย

เกินสมควรแก่เหตุ ตาม ป.อ.ม.69

1. ฆ่าผู้อ่ืนโดย

เจตนา

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่อ านาจ

เกินขอบเขต ไม่

ปฏบิัติหน้าที่ตาม

กฎหมาย

1.2 ขาดจิตส านึก

และจรรยาบรรณ

วิชาชพีใน

การปฏบิัตืหน้าที่

รวมทั้งขาดการ

ฝึกอบรมอย่าง

เพียงพอและ

ต่อเนื่อง

1. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2547 ผู้ตายได้ขับขีร่ถจักนยานยนต์ไปตาม

ถนนบริเวณถนนลาดพร้าว-วังหินต่อมาได้พบเจ้าหน้าที่ตํารวจต้ัง

ด่านตรวจจึงได้กลับรถทางเดิมเพราะตนไม่ได้ใส่หมวกกันน็อค

2.ตํารวจได้ส่งสัญญานให้หยุดแต่ตนไม่ยอมหยุดตํารวจจึงได้ขว้าง

กระบอกไฟฉายไปโดนเอวของผู้ตายเป็นเหตุให้รถเสียหลักล้มและ

เสียชวิีต

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจสน.โชคชยัเป็นการ

กระทําที่เกินกว่าเหตุและย่อม

เล็งเห็นผลได้ว่าผลของการกระทํา

อาจจะเกิดการบาดเจ็บหรือถึงกับ

เสียชวิีตได้ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษย์ชนจึงเห็นควรให้

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดําเนินการสอบสวนต่อไป

- 1. จนท.ตร.ผู้ถกูกลา่วหาขว้างไฟฉายไป

ที่ผู้ถกูละเมิดเนื่องจากไม่สวมหมวก

กันน็อคขณะขับขี ่จยย.หลบหนีและด้วย

เจตนาท าร้ายรวมทั้งอารมณ์โกรธที่ผู้ถกู

ละเมิดขับรถหลบหนี เปน็เหตุใหร้ถเสยี

หลกัลม้ลงท าใหผู้้ละเมิดเสยีชวิีต การ

กระท าของผู้ถกูกลา่วหาเปน็ความผิด

ฐานท าร้ายร่างกายผู้อ่ืนเปน็เหตุใหถ้งึแก่

ความตาย ตาม ป.อ.ม.290

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปกิบัตืหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1.ผู้ร้องได้ขับรถไปตามถนนและพบเจ้าหน้าที่ต ารวจและทางเจ้าหน้าที่

ต ารวจได้ขอใหต้รวจปสัสาวะทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้บอกว่าพบว่าปสัสาวะ

เปน็สีม่่วงและได้ใหผู้้ร้องเซน็ต์ชือ่รับรอง

2.ในการเก็บตัวอย่างปสัสาวะคร้ังนี้ได้เก็บในเย็นวันศกุร์จึงไม่สามารถสง่ได้

ภายในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ต ารวจจึงได้สง่ไปตรวจในเชา้วันจันทร์  และผล

ตรวจปรากฎว่าในปสัสาวะมีสารเสพติด(ยาบา้)

3.ต่อมาอัยการได้เปน็โจทย์ฟ้องและศาลได้พิพากษายกฟ้องและมีใจความใน

ค าพิพากษาตอนหนึ่งว่าเมือ่พยานโจทก์ตรวจสอบปสัสาวะพบว่าปสัสาวะ

จ าเลยเปน็สีม่่วงซึง่จ าเลยใหก้ารปฏเิสธว่าไม่ได้เสพยาเสพติดแต่อย่างใด

พยานโจทก์ควรจะน าตัวจ าเลยสง่พงส.ผู้รับผิดชอบโดยเร็วและการสง่ตรวจ

ปสัสาวะดังกลา่วยังมีข้อพิรุธสงสยัอยู่จึงไม่อาจลงโทษจ าเลยได้

การตรวจพิสูจน์เคลือบแคลงมา

ต้ังแต่ต้นท าให้เกิดข้อสงสัยว่าสาร

เสพติดดังกล่าวเป็นของจ าเลยจริง

หรือไม่จึงสมควรให้ สตช.

ตรวจสอบว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ท างานถูกต้องหรือไม่หากปรากฎ

ว่าทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้กระท า

ความผิดจริงให้ส่ง ปปช.ตรวจสอบ

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่น าของกลางส่ง

ให้ พงส.ในทันทีโดยน าส่งให้ในวัน

เปิดท าการ จึงท าให้ลูกโซ่ของ

พยานหลักฐานไม่ต่อเนื่องและไม่

เป็นไปตามระเบียบ ตร.ท าให้ศาล

สงสัยยกฟ้องผู้ร้องเจ้าหน้าที่กระท า

ให้เกิดข้อสงสัยในกระบวนการ

สอบสวน 

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1 ผู้ร้องกล่าวว่า ภรรยาตนได้มีเร่ือง กับคูก่รณีในข้อหาทําร้ายร่างกาย

 จึงไปแจ้งความกับ ร.ต.ท.ธีรศักดิฯ์ และคูก่รณีก็ได้แจ้งความกลับ

ในข้อหาเดียวกัน  

2 บุตรของผู้ร้องก็ถูกทําร้ายฯจึงไปแจ้งความกับพ.ต.ต.สุเทพ เย็นวารี

 ซึ่งเพียงส่งบุตรตนไปตรวจร่างกายและบาดแผล แต่ไม่ได้ลง

ประจําวันไว้ เมื่อผู้ร้องถามก็ไม่ได้รับคําตอบแต่อย่างใด                     

3 ข้อเท็จจริง ตรวจสอบได้ความว่า กรณีข้อ 1 ร.ต.ท.ธีรศักดิ ์ทําการ

สอบสวนล่าชา้ทําให้คดี เกิน 1 ปีจึงขาดอายุความ  ทางบช.น.จึง กัก

ยาม 6 วัน  และส่วนของ พ.ต.ต.สุเทพฯก็ไม่ลงประจําวัน โดนกัก

ยาม 3วัน

เจ้าหน้าที่ทั้งสองโดนลงทัณฑ์ทาง

วินัยแล้ว และควรส่งเร่ืองให้ ปปช.

ต่อไป

- 1. ผู้ถูกกล่าวหาไม่สอบสวนด้วย

ความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม

 ท าให้คดีท าร้ายร่างกายขาดอายุ

ความฟ้องร้องใน 1 ปี และไม่รับ

แจ้งความด าเนินคดี เป็นการละเว้น

ในการปฏบิัติหน้าที่โดยมิชอบ ตาม

 ป.อ. ม.157

1. ค าร้องทุกข์

2. การสอบสวน

1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน

1.2 ไม่ปฏบิัตื

หน้าที่ตามระเบียบ

 ค าสั่ง ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ

2.1 ขาดจิตส านึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  1.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546 นายอําเภอได้นําคําสั่งของผู้ว่าราชการ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น กล่าวหาว่า ผู้ร้องปล่อยปละละเลยไม่

ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อย่างจริงจัง ปล่อยให้มีการเสพ การ

จําหน่ายยาเสพติดนเขตตําบล หมู่บ้าน มีพฤติกรรมเกีย่วข้องกับยา

เสพติด และขบวนการค้ายาเสพติด โดยปลดผู้ร้องออกจากตําแหน่ง

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตําบลล้ําลอด และกํานันตําบลถ้ําลอด อ.ปางมะ

ผ้า จ.แม่งฮ่องสอน ซึ่งผู้ร้องได้อุทรธ์คําสั่งทางปกครองของผู้ว่า

ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอ้วย ต่อมาวันที่ 27 เมษายน 2546 

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้นํากําลังตรวจค้นบ้านต่างๆในพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวหา

ว่ามีส่วนเกีย่วข้องกับยาเสพติดและได้ยึดทรัพย์สินไปเป็นจํานวน

มาก     

2. และเมื่องวันที่ 23 เมษายน 2546 เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัด

เชยีงใหม่ได้ส่งหมายจับผู้ร้องให้แก่เจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรปางมะผ้า 

ในข้อหาร่วมกันผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท1 โดยไม่ได้รับ

อนุญาต

  การยึดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่

ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้อง มิได้

เป็นไปตามพ.ร.บ.มาตรการในการ

ปราบปรามผู้กระทําผิดเกีย่วกับยา

เสพติด พ.ศ. 2534 เพราะเป็นการ

ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มิได้กระทํา

โดยคําสั่งของคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคําสั่งของ

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติด ดังนั้น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินของนาย

มณี เสลาสุวรรณ ดังกล่าวจึงไม่เป็น

การยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยไม่

ชอบด้วยกฎหมาย

- การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยาเสพ

ติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสืบสวน 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 43 ผู้ร้องได้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร

โดยเคร่ืองบิน โดยให้นายสันติ และนางสาวมยุรี มโนสารมารับ แต่

ผู้มารับมิได้นํารถยนต์ของตนมารับ แต่กลับนํารถยนต์ของบุคคล

อ่ืนซึ่งไม่ทราบชือ่และมีอาชพีรับจ้างมารับผู้ร้องแทน โดยเจ้าของ

รถร่วมเดินทางมาด้วย ซึ่งเมื่อไปถึงบริเวณป้อมตํารวจเจ้าของรถได้

จอดรถบริเวณป้อม จากนั้นมีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ได้มาสอบถามถึงการใชธ้นบัตรจ่ายค่าน้ํามัน โดยแจ้งว่าเป็น

ธนบัตรปลอม และได้นําตัวผู้ร้องไปสอบสวนซึ่งระหว่างสอบสวน

นั้นได้เอาทรัพย์สินประเภทเคร่ืองรางของขลังของผู้ร้องไปหลาย

รายการ ผู้ร้องจึงติดตามทรัพย์สินดังกล่าวคืน

  คณะอนุกรรมการได้พิจารณาแล้ว

เห็นว่า แม้เจ้าหน้าที่ตํารวจสถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์ทุกนายจะ

ให้การปฏเิสธว่ามิได้ทําร้ายร่างกาย

ก็ตาม แต่คําชีแ้จงของเรือนจําพิเศษ

สุราษฎร์ ระบุว่าสิบตํารวจตรี ชชูาติ

 ขุนพลฤทธิ ์มีบาดแผลบริเวณแผ่น

หลังข้อมือซ้าย และข้อมือขวา  ซึ่ง

เป็นบาดแผลที่เกิดขึน้จากภายนอก

เรือนจํา ดังนั้น จึงน่าเชือ่ว่าบาดแผล

ของสิบตํารวจตรี ชชูาติ ขุนพลฤทธิ ์

เกิดขึน้ในระหว่างการควบคุมตัว

ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ สถานี

ตํารวจภูธรกาญจนดิษฐ์เป็นเวลาถึง 

14 วัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะต้อง

รับผิดชอบ  ส่วนทรัพย์สินต่างๆ

นั้นที่เป็นเคร่ืองรางของขลัง เมื่อไม่

มีพยานหลักฐานยืนยันได้ว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจเป็นผู้เอาไปโดยมิ

ชอบ จึงไม่สามารถดําเนินการ

ต่อไปได้ จึงมีมติให้ยุติการ

ตรวจสอบเฉพาะกรณีนี้

 1.ให้รัฐบาลแต่งต้ัง

เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน

อ่ืน สอบสวนและ

ลงโทษเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มีส่วนเกีย่วข้อง 

ภายใน 60 วันนับแต่

วันที่ได้รับรายงาน  

2.ให้สํานักงานตํารวจ

แห่งชาติดําเนินการให้

เจ้าหน้าที่ตํารวจที่

เกีย่วข้อง ที่ร่วมกันทํา

ร้ายร่างกายผู้ร้อง ชดใช้

ค่าเสียหายแก่ผู้ร้อง 

ภายใน 60 วัน

1. เห็นว่าผู้ร้องนั้นถูกทําร้ายร่างกาย

จริง เพราะมีพยานหลักฐานทาง

การแพทย์ยืนยัน อันเป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.297 และ ม. 157 ส่วน

เคร่ืองรางของขลังที่ผู้ถูกละเมิดอ้าง

ว่า จนท.ตร.เอาไปนั้น เห็นว่ายังไม่

มีพยานหลักฐานยืนยัน

1. ทําร้ายร่างกาย 1.1  เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
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ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด
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ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2546 นายพนม ทรัพย์เอนก ผู้ร้องได้ถูกคนร้าย

ใชอ้าวุธปืนลอบยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส ที่บริเวณลานหน้าทางเข้า

อาคารยิมเนเซียมวิทยาลัยพลศึกษาลําปาง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น

น่าจะเชือ่ได้ว่าเป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามยาเสพติดและต้ังแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเจ้าหน้าที่

ตํารวจภูธรผู้รับผิดชอบคดียังไม่เคยมาสอบปากคํานายพนม ทรัพย์

เอนก ทําให้คดีไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 

 จนท.ตร.ได้ยึดทรัพย์ผู้ร้อง ผู้ร้องจึงฟ้องต่อศาลแพ่งให้คืนทรัพย์

และศาลแพ่งได้สั่งให้คืนทรัพย์

ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อร่างกายชือ่เสียงและทรัพย์สินซึ่ง 

จนท.ตร.ไม่รวบรวมหลักฐานให้ชดัเจนเสียก่อน

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 

เนื่องจากมีการฟ้องต่อศาลยุติง

ธรรมแล้ว คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติจึงไม่มีอํานาจใน

การตรวจสอบตามพ.ร.บ.

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 และ

มีความเห็นเกีย่วกับเร่ืองนี้ดังนี้

1.การจัดทําบัญชขีองเจ้าหน้าที่

ตํารวจนั้นเป็นการกระทําโดยมิชอบ

 เพราะมิได้มีการรวบรวม

พยานหลักฐานตามหลักสืบสวนที่

ถูกต้องก่อน 

2.การบาดเจ็บของผู้ร้อง เป็นผลมา

จากการกระทําความผิดทางอาญาที่ 

ผู้ร้อง ไม่ได้มีส่วนร่วมในการ

กระทําผิดด้วย โดยรัฐมีหน้าที่

ปกป้องคุม้ครองชวิีตและร่างกาย

ของประชาชนนาชอาณาจักร 

ดังนั้นผู้ร้อง ต้องได้รับการเยียวยา

จากรัฐ ในกรณีการบาดเจ็บสาหัส

ดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นไปตาม

บทบัญญัติของรํฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 และกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองของสิทธิทางการเมือง

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่รายงานความคืบหน้าคดีนี้ให้

ผู้เสียหายทราบตามหนังสือ ตร. ที่ 

003.212/1721 ลง 19 เม.ย. 50 

3.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการ

1. การสืบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ตํารวจได้ขอหมายศาลจับกุมผู้ต้องสงสัยตามที่ปรากฏในกล้อง

วงจรปิด เนื่องจากไม่สามารถหาวิธีใดมาจับกุมได้แล้ว            

2 ผู้ร้องได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากในการที่เจ้าหน้าที่ นําภาพ

ผู้ร้องออกทีวีฯ

การกระทําของตํารวจนั้นถ้าจะนํา

ภาพออกโทรทัศน์ต้องปรากฏว่ามี

หลักฐานเพียงพอ แต่ในกรณีนี้ผู้ร้อง

เป็นเพียงผู้ต้องสงสัยเท่านั้น จึงเป็น

การละเมิดสิทธิฯ์เป็นอย่างย่ิง

ให้สตช.เยียวยาความ

เสียหายให้แก่ผู้ร้อง  

และให้สตช. เร่ง

สรุปผลคดีหาผู้กระทํา

ผิดมาลงโทษโดยอาศัย

ข้อเท็จจริงและหลัก

ความยุติธรรม

1.เห็นว่าการนําภาพผู้ขอศาลออก

หมายจับเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ของ

เจ้าพนักงานตํารวจเป็นการกระทํา

ที่มิชอบ ซึ่งการจะออกหมายจับ

ต้องมีหลักฐานตามสมควรเพราะ

เหตุว่าการที่เจ้าพนักงานตํารวจไป

ร้องขอให้ศาลออกหมายจับตาม

ภาพในวงจรปิดโดยมิได้มีการ

สืบสวนประกอบให้ได้หลักฐาน

ชดัเจนเพียงพอในการร้องขอให้

ศาลออกหมายจับ

1. หมายจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่

1 ผู้ร้องได้ถูกนางสาววันทนา ฯทําร้ายร่างกาย เนื่องจากเหตุในเร่ือง

ค่าเชา่ จึงได้ไปแจ้งความ ต่อตํารวจ แต่ตํารวจบอกว่าต้องใช้

เวลานานในการรวบรวมพยาน                  

2 ผู้ร้องได้ไปสอบถามหลังจากแจ้งความเป็นเวลานานแล้ว แต่

เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ เพ่ิมเติม     

3 พ.ต.ท.ชยัยุทธฯ ได้อ้างต่างๆ นานาว่าติดต่อผู้เสียหายไม่ได้บ้าง 

ต้องใชเ้วลาในการศึกษาบ้าง ฯลฯ และยอมรับว่าเป็นข้อบกพร่อง

ของตนเอง    

4 คดีนี้ตอนนี้ได้อยู่ในระหว่างสั่งฟ้องแต่ผู้ต้องหาหลบหนีไม่

สามารถติดตามตัวได้

ให้สตช.ดําเนินการทางวินัยแก่ 

พงส.ดังกล่าวต่อไป

- 1.เจ้าหน้าที่ตํารวจไม่พยายาม

ติดตามสืบสวนจับกุมคนร้ายมา

ดําเนินคดี อันเป็นการละเมิดต่อ

กฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.130 ซึ่ง

บัญญัติให้ทําการสอบสวนด้วย

ความรวดเร็ว หรือมิชกัชา้

1. การสอบสวน 1.1 ขาดจิตสํานึก

ในการสอบสวน

รวบรวม

พยานหลักฐาน



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1 ผู้ร้อง ร้องว่าภรรยาผู้ร้องถูกจับโดยตํารวจแจ้งข้อหาเข้าเมืองโดย

ผิด กม.ศาลจํารอ 1 ปี และปรับ เมื่อได้กักขังแทนค่าปรับครบแล้ว 

เกือบ 7 เดือนตํารวจก็ยังไม่ปล่อย โดยอ้างว่าควบคุมตัวเพ่ือกันไว้

เป็นพยานต่อคดีนายจ้าง

ตํารวจได้กระทําการละเมิดสิทธิฯ

จริง โดยตนไม่มีอํานาจกระทํา

เชน่นั้น การกระทําของตํารวจเป็น

การขัดต่อ รธน.ไทย กติการะหว่าง

ประเทศ และกฏหมายฯลฯ  และให้

สตช.ออกระเบียบ คําสั่งให้

เจ้าหน้าที่กระทําตามกม.อย่าง

เคร่งครัด

-  เจ้าพนักงานกระท าการควบคุม

โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้

ถูกละเมิดได้รับการกักขังแทน

ค่าปรับตามค าสั่งศาลครบก าหนด

เรียบร้อยแล้ว การควบคุมต่อมาจึง

เป็นการควบคุมตาม ม.54 พ.ร.บ.

ตรวจคนเข้าเมือง  แต่ จพง. ใช้

อ านาจควบคุมตามมาตรานี้เกิน

ความจ าเป็น ไม่ยอมผลักดัน

ส่งออกนอกประเทศ

1. การควบคุม 1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1 ผู้ร้องกล่าวว่าบุตรผู้ร้องถูกจับกุมโดยที่มิได้กระทําความผิด โดย

เชือ่ว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับกุมผิดตัว    

2 ศาลมีคําพิพากษายกฟ้อง แสดงว่าบุตรผู้ร้องมิได้กระทําผิด     

3 การกระทําของตํารวจเกิดจากการจับกุมผิดตัวเพราะชือ่ นามสกุล

คล้ายกัน ซึ่งเป็นการกระทําโดยขาดความรอบคอบ

- - 1. ผู้จับไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง

เกีย่วกับผู้ถูกจับให้ชดัเจน ว่าเป็น

บุคคลตามหมายจับหรือไม่

2.ผู้จับน่าจะมีความสงสัยตาม

สมควรเมื่อผู้ถูกจับปฏเิสธว่าไม่ใช่

บุคคลตามหมายจับและตามตําหนิ

รูปพรรณนั้นแต่ก็ไม่มีวิจารณญาน

ในการปฏบิัติหน้าที่ที่ดีพอ

1. การจับ 1.1 ขาดการ

ตรวจสอบให้

แน่ใจในการ

ปฏบิัติหน้าที่



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 46 เจ้าหน้าที่ตํารวจกองบัญชาการตํารวจ

ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สถานีตํารวจภูธร

อําเภอพนม ร่วมกับเจ้าพนักงานปกครอง อําเภอพนม จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี ได้จับกุมนายสุชาติ ใจสุด ที่บ้านในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 พร้อมยึดทรัพย์สินจํานวนมาก โดยอาศัยหมายจับของศาลอาญา 

ในข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือ

จําหน่ายโดยผิดกฎหมายทั้งที่นายสุชาติ ใจสุด ไม่เคยเกีย่วข้องกับยา

เสพติด ทําให้ผู้ร้องเดือดร้อนและสร้างความเสื่อมเสียชือ่เสียงให้แก่

ครอบครัวเป็นอย่างย่ิง

  1.ใหรั้ฐบาลแต่งต้ังคณะกรรมการ

เฉพาะกิจขึน้ทําการสอบสวนเจ้าหน้าที่

ตํารวจกองบญัชาตํารวจปราบปรามยา

เสพติด ที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สนิโดยมิ

ชอบตามข้อ 3.1 และดําเนินการตาม

กฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่

ได้รับรายงานฉบบันี้

2.ใหส้ํานักงานตํารวจแหง่ชาติชดใช้

ความเสยีหายจากการยึดหรืออายัด

ทรัพย์สนิโดยมิชอบ และสร้างความ

เสยีหายต่อเกียรติยศ ชือ่เสยีง การดํารง

ชพีโดยปกติตามข้อ 3.1 ใหแ้ก่ผู้ร้องและ

ครอบครัว ทั้งนี้ ใหเ้ร่ิมดําเนินการภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับ

รายงานฉบบันี้

- 1. จนท.ตร. ไม่ด าเนินการสืบสวน 

และสอบสวนอย่างเป็นระบบมีการ

มอบหมายให้ จนท.ตร. รับผิดชอบ

คดีนี้โดยเฉพาะ ไม่มีหลักฐานและ

การรายงานผลการด าเนินการ

สืบสวนติดตามคนร้ายอย่างต่อเนื่อง 

2.การยึดทรัพย์ที่เกีย่วเนื่องกับยา

เสพติด ต้องให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินพิจารณาสั่งให้

ตรวจสอบทรัพย์สินและมอบหมาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แทนตาม ม. 19 และ 21 พ.ร.บ. 

มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเกีย่วกับยาเสพติด พ.ศ. 

2534

1. การสิบสวน 1.1 ขาดจิตส านึก

ในการสืบสวน

แสวงหา

ข้อเท็จจริงและ

หลักฐานและ

หลักฐาน

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ ค าสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1.เมือ่วันที่ 8 ธ.ค. 41 นายเจริญ ทมุเทยีงผู้ต้องหาได้ขับรถชนราวสะพานและ

เสาไฟฟ้าทําใหแ้ขวงการทางเสยีหาย

2.โดยกรมทางหลวงได้ย่ืนฟ้องผู้ร้องในข้อหาละเมิดผู้ร้องได้ไปศาลหลาย

คร้ังและเสยีค่าทนายควม

3.ต่อมาทนายความตรวจสอบพบว่านายเจริญ ทมุเทยีงมีสองคนโดยผู้ร้อง

ไม่ใชผู้่กระทําความผิดและทางกรมทางหลวงฟ้องผิดตัว

4.กรมทางหลวงได้ถอนฟ้องผู้ร้องและจ่ายค่าเสยีหาย

5.ในสว่นของพนักงานสอบสวนนั้นคดีนี้เหตุเกิดในป ี 2541 แต่การ

สอบสวนได้ดําเนินการในป ี2543 เนื่องจากคดีนี้มีอายุความเพียง 1 ป ีจึงขาด

อายุความ พนักงานสอบสวนได้สัง่ไม่ฟ้อง

พนักงานสอบสวนได้กระทําไป

ตามหลักฐานที่ปรากฎแล้วส่วน

กรมทางหลวงนั้นไม่ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนก่อนทําให้มี

การฟ้องผิดตัวเกิดขึน้กรมทางหลวง

จึงควรเยียวยาความเสียหายให้ผู้ร้อง

- เห็นว่า จนท.ตร. ได้ดําเนินการโดย

ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

- -



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าว เวลาประมาณ ๐๖๐๐-๒๐๐๐ น. ได้มีการจัดเวที

อภิปรายแลกเปลีย่นการเรียนรู้ขององค์กรครูอิสานซึ่งต่อมาได้ถูก

เจ้าหน้าที่ตํารวจนอกเคร่ืองแบบประมาณ ๕๐ นาย และใน

เคร่ืองแบบประมาณ ๔๐-๕๐ นายพูดจาข่มขูค่นงานจัดเวทีว่าให้ขน

ของกลับไปและห้ามมิให้มายุ่งอีกโดยอ้างว่าวันนี้จัดอภิปรายไม่ได้

เพราะผู้ใหญ่สั่งไม่ให้จัด 

2. ต่อมาก็ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบว่าหน่วยงานไหนได้ตัด

กระแสไฟฟ้าที่จ่ายจากเสาไฟเข้าเวทีและได้นํากุญแจไปล็อก

ห้องน้ําสาธารณะรวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจในเคร่ืองแบบกับพวก

รวม ๕๐ คน ได้มาต้ังด่านโดยนําแผงเหล็กมากัน้บริเวณ

ทางเข้าออกสวนสาธารณะเพ่ือไม่ให้ผู้ร่วมอภิปรายเข้าร่วมชมุนุม 

3. ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้มีการขึน้มาแย่งไมค์ผู้ร้องแล้วไปพูดขูว่่า

 "คุณพูดว่าอะไรผม เดีย๋วเจอดีแน่"

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าการ

กระทําดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการ

ขัดขวางเสรีภาพ ในการแสดงความ

คิดเห็นการพูดซึ่งผิดต่อรัฐธรรมนูญ

 มาตรา ๓๘ อีกทั้งผิดกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองอีกด้วยจึงถือว่า

การกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนขัน้พ้ืนฐาน

- เป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพใน

การแสดงความคิดเห็นและในการ

ชมุนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ตาม รธน.มาตรา 45 และ 63

1. เสรีภาพใน

ร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.2 ขาดความรู้ 

และความเข้าใจ

หลักกฎหมาย 

ระเบียบ คําสั่ง 

และข้อบังคับอย่าง

เพียงพอ

1. เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เวลาประมาณ 1630น. ขณะที่ผู้ร้อง

จอดรถอยู่บริเวณสี่แยก ได้มีชายฉกรรจ์  ๒คนไม่ทราบชือ่ ไม่สวม

เคร่ืองแบบได้ใชอ้าวุธปืนจ้ี บังคับผู้ร้องและได้ใส่กุญแจมือโดยพาผู้

ร้องขึน้รถไปจอดป่าข้างทางจากนั้นได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่

ตํารวจและได้ขอทําการตรวจค้นรถผู้ร้องโดยอ้างว่าสงสัยว่ามียา

เสพติดซ่อนอยู่

2. ต่อมาพอค้นไม่พบจึงได้พาผู้ร้องไปที่ค้นต่อที่บ้านของผู้ร้องแต่ก็

ไม่พบอีก 

3. หลังจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องไปที่บ้านพักหลังหนึ่งซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้

ผ้าปิดตาผู้ร้องและได้บังคับผู้ร้องให้รับสารภาพโดยต่อยที่ท้องอย่าง

รุนแรงเป็นเวลานานกว่า ๑๐ นาทีจนผู้ร้องเลือดออกทางปากและ

จมูก 

4. จากนั้นจับผู้ร้องแขวนกับกุญแจมือแล้วนําถุงพลาสติกมาครอบ

ศรีษะพร้อมทั้งเตะและต่อยที่ท้องจนผู้ร้องปัสสาวะและอุจจาระ

ออกจึงหยุด และได้ขูอี่กว่าถ้าผู้ร้องไม่ยอมรับสารภาพจะนําไปยิงทิ้ง

 ผู้ร้องกลัวจึงยอมรับสารภาพ

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวของ

เจ้าหน้าที่นั้นผู้ร้องมีหลักฐานยืนยัน

จากแพทย์ร่วมทั้งคําเบิกความของ

เจ้าหน้าที่ตํารวจนั้น  ก็ให้การมีพิรุธ

ขัดต่อเหตุผลดังนั้นข้อต่อสู้ประเด็น

ดังกล่าวขอผู้ร้องฟังขึน้

- 1.เห็นว่าวิธีการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย ส่วนการทําร้ายร่างกาย

โดยการปิดตาและนําถุงคลุมศรีษะ

และต่อยท้องเพ่ือบังคับให้รับ

สารภาพ ก็ไม่มีบทบัญญัติของ

กฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจหรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

โดยผู้กองณัฐพร้อมพวกมีพฤติการณ์ในลักษณะที่ได้เข้าไปควบคุม

ตัวผู้ที่ตนคิดว่าครอบครองยาเสพติดแล้วทําการบังคับให้รับ

สารภาพในลักษณะทารุณโหดร้ายเชน่ การใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของ

ผู้เสียหายและการใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัดคอเพ่ือไม่ให้มี

อากาศหายใจรวมทั้งการชกต่อยในลักษณะรุมทําร้ายจนทําให้

ผู้เสียหายส่วนใหญ่มีอาการบาดเจ็บสาหัสและผู้เสียหายบางคนก็

โดนรีดไถเงินเพ่ือแลกกับการปล่อยตัว

เห็นว่าการกระทําดังกล่าวมีลักษณะ

เป็นการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชน

อย่างเห็นได้ชดัและยังเป็นการใช้

อํานาจเกินขอบเขตของที่กฏหมาย

ให้อํานาจไว้อีกด้วยซึ่ง

คณะกรรมการมีมติให้เจ้าพนักงาน

ดังกล่าวผิดฐานปฏบิัติหน้าที่โดยมิ

ชอบและร่วมกันทําร้ายร่างกายผู้อ่ืน

ให้ได้รับอันตรายแก่กานและจิตใจ

รวมทั้งเป็นเหตุให้ได้รับอันตราย

สาหัสด้วย รวมทั้งฆ่าและพยายาม

ฆ่าผู้อ่ืนโดยไตร่ตรองไว้ก่อน

- 1.เห็นว่าการจับของเจ้าพนักงาน

ตํารวจเป็นการจับโดยมิชอบด้ยกฎ

หมาย ส่วนการทําร้ายร่างกายโดย

ใชไ้ฟฟ้าชอ๊ตอวัยวะของผู้เสียหาย

และใชถุ้งพลาสติกครอบหัวและรัด

คอเพ่ือไม่ให้มีอากาศหายใจรวมทั้ง

การชกต่อยในลักษณะรุมทําร้าย

เพ่ือบังคับให้รับสารภาพ ไม่มี

บทบัญยัติของกฎหมายให้กระทําได้

2. การทําร้ายร่างกาย และทรมาน

ดังกล่าวนั้น ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย
2.1 เจตนาหรือ
จงใจ หรือลแุก่
อํานาจหรือใช้
อํานาจเกนิ
ขอบเขต ไม่
ปฏบิัติหน้าที่
ตามกฎหมาย

1.เมือ่วันดังกลา่ว ได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ มาพบผู้ร้องและได้ขอเชญิตัวผู้ร้อง

ไปที่สภ.เพ่ือใหข้้อมูลกรณีการลกัพาตัวเด็กจาก รพ .ลพบรีุ และ 

2.ต่อมา จนท.ตร.ก็ได้บงัคับใหผู้้ร้องยอมรับสารภาพโดยขูว่่าถา้ไม่ยอมจะ

จับมารดาเข้าคุกด้วย ผู้ร้องเหน็ดังนั้นจึงกลวัมารดาติดคุกจึงยอมรับสารภาพ  

3.ต่อมา จนท.ตร.จึงได้พาผู้ร้องไปตามหาเด็กแต่ก็ไม่พบ ดังนั้นต่อมาได้มี

จนท.ตร.นายหนึ่งซึง่ไม่ได้อยู่สภ.เมืองอุดรฯได้มาหาผู้ร้องและได้ใชร้องเทา้

ตบหน้าผู้ร้องอย่างแรง 3 ท ีและได้ถามว่าผู้ร้องนําเด็กไปซอ่นไว้ที่ไหนซึง่ผู้

ร้องไม่ทราบ 

4.หลงัจากนั้นก็ได้พาผู้ร้องนั่งรถยนต์ออกจากเขตอุดรโดยในขณะเดินทางก็

ได้มีจท.ตรอีกนายหนึ่งใชโ้ทรศพัทม์ือถอืตบหน้าผู้ร้องอีกหลายคร้ังซึง่ผู้ร้อง

ไม่รู้จักชือ่แต่จําหน้าได้

โดยคณะกรรมการฯมีความเห็นว่า

เจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการกระทํา

ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริงเนื่องจาก

มีหลักฐานยืนยันจากแพทย์ 

ประกอบกับผู้ร้องยืนยันว่าจําหน้าได้

-  1.การท าร้ายร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหา

ให้รับการสารภาพหรือการขยายผล

ในการจับกุม  เป็นเหตุให้ผู้ร้อง

ได้รับอันตรายสาหัสเป็นความผิด

ตาม ป.อ. มาตรา 297

1. ท าร้ายร่างกาย 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

1. เมื่อวันดังกล่าวได้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ จํานวน 5 นาย ได้เข้ามาทํา

การจับกุมผู้ร้องและได้ควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกม.ไว้ที่สภ.แม่สอด 

2. โดยอ้างว่าการหายตัวไปของ สิบตํารวจเอก ภูมินทร์ นั้นผู้ร้องมี

ส่วนเกีย่วข้องเนื่องจากผู้ร้องเคยเป็นลูกจ้างของสิบตํารวจเอก

ดังกล่าว 

3. ซึ่งในระหว่างการควบคุมตัวนั้นผู้ร้องก็ได้ถูกทําร้ายร่างกาย

บังคับให้รับสารภาพจนผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ 

4.โดยผู้ร้องมีพยานหลายคนให้การยืนยันว่าผู้ร้องโดนทําร้ายจริง

พร้อมทั้งมีผลการตรวจร่างกายจากแพทย์ยืนยัน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นมี

พยานหลักฐานยืนยันได้ว่าผู้ร้องได้

ถูกทําร้ายร่างกายจริงและได้ถูก

จับกุมโดยมิชอบด้วยกม.ดังนั้นจึง

เห็นควรให้มีการพิจรณาลงโทษ

ทางวินัยและดําเนินคดีตาม

กฏหมายต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ผู้กระทําความผิด

-  1.การจับและควบคุมเป็นการ

กระท าที่มิชอบด้วยกฎหมาย เพราะ

ไม่มีหลักฐานตามสมควรน่าเชือ่ว่า

เขาเป็นผู้กระท าความผิดและท าร้าย

ร่างกายเพ่ือให้ผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพ อันเป็นความผิดตาม ป.อ. 

ม.157, 297 และ 310

1. การจับ

2. การควบคุม

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อ านาจหรือใช้

อ านาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

1.เมื่อชว่งเดือนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารได้เข้ามาทําการ

ตรวจค้นบ้านพักผู้ร้องโดยไม่มีหมายค้น   หลายคร้ังเพ่ือตรวจหายา

เสพติดโดยอ้างว่าผู้ร้องมีส่วนเกีย่วข้องกับการค้ายาเสพติดแต่ผล

การค้นแต่ละคร้ังก็ไม่พบยาเสพติดแต่อย่างใด 

2.ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏบิัติหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่ดังกล่าว 3.ต่อมาก็ได้มีหน่วยงานทางราชกาลออกมา

ยอมรับก็คือ ร.ต.ท. ประสิทธิ ์นันดา พร้อมกับกองกําลังทหารใน

พ้ืนที่ แต่ได้อ้างว่าได้กระทําไปโดยอาศัยอํานาจตามกฏอัยการศึก

คณะอนุกรรมการมีความเห็นว่า

การกระทําของเจ้าหน้าที่ทหาร

ตํารวจดังกล่าวนั้นน่าจะเกิดจาก

สาเหตุการได้ข้อมูลมาคลาดเคลือ่น

และพิจารณาประกอบข้อเท็จจริง

แล้วก็พบว่าไม่พบสิ่งของผิด

กฏหมายในบ้านผู้ร้องแต่อย่างใด 

ดังนั้นจึงมีมติให้ทําการแก้ไขข้อมูล

ดังกล่าวพร้อมทั้งรับผิดชอบต่อ

ความเสียหายที่เกิดขึน้ต่อเกียรติยศ 

และชือ่เสียงของผู้ร้อง

- 1. เจ้าหน้าที่ทําการค้นโดยไม่มี

หมายค้น และไม่ทําการสืบสวน

แสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐาน

ให้มีหลักฐานตามสมควรเสียก่อนที่

จะเข้าทําการตรวจค้น อันเป็นการ

ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตาม ป.วิ.อ. ม.92

1. การค้น 1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย



ความเห็นผู้ตรวจสอบ
ขอ้เสนอแนะของผู้

ตรวจสอบ
ความเห็น ประเภทที่ละเมิด สาเหตกุารละเมิด

ตารางวิเคราะห์ขอ้มูลทีเ่จ้าหน้าทีต่ ารวจละเมิดสิทธิมนุษยชนจ านวน 109 คดี

พฤตกิารณ์โดยย่อ (ผู้วิจัยสรปุ)

ความเห็นคณะกรรมการสิทธิฯ ความเห็นของคณะผู้วิจัย

  เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 52 นายอ่อง อ่อง คนต่างด้าวสัญชาติพม่า เดินทาง

โดยสารรถไฟจากเชยีงใหม-่กรุงเทพฯ มีเจ้าหน้าที่ตํารวจรถไฟขอ

ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน แต่นายอ่องฯ ได้แสดงใบสําคัญ

ประจําตัวคนต่างด้าวให้ดู ตํารวจรถไฟคนนั้นเอามาดูแล้วบอกว่า

ไม่มีลายเซ็นตํารวจต้องถูกดําเนินคดี จากนั้นได้ยึดต๋ัวรถไฟและให้

ลงที่ สถานีลําพูน และได้นําขึน้รถและได้ตบหน้านายอ่องฯอย่างแรง

 ต่อมาได้ถูกตรวจค้นร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย กลับต้องเสีย

ค่าปรับ 1,200 บาท ถ้าไปสถานีตํารวจจะเสีย 5,000 บาทและจะไม่

ต้องมีประวัติเพ่ือจะได้ทํางานในไทยต่อไป

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ด.ต.เด่นศักดิ ์ปัญญาวัน เจ้าหน้าที่

ตํารวจรถไฟศิลาอาสน์ จังหวัด

อุตรดิตถ์ กระทําโดยลําพังเอง ทํา

เกินกว่าอํานาจหน้าที่ อันเป็นการ

ปฏบิัติที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช 2550

 มาตรา 4 มาตรา 27 มาตรา 28 

มาตรา 30 มาตรา 32 และมาตรา 34 

อีกด้วย

- 1. เจ้าหน้าที่กระทําโดยมิชอบ ใน

การเรียกรับสินบน ตาม ป.อ. ม.150 

2. มีการทําร้ายร่างกาย ขูเ่ข็ญให้ผู้

ร้องยอมปฏบิัติตาม เป็นความผิด

ตาม ป.อ. ม.157 และ 297

1. ทําร้ายร่างกาย

2. เป็นเจ้า

พนักงานเรียก

รับทรัพย์สินโดย

มิชอบ

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 แสวงหา

ผลประโยชน์จาก

การปฏบิัติหน้าที่

โดยมิชอบ

  เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 52 เวลาประมาณ 01.00 น. นายเวียน ฮอค ท่อง 

หรือนายน้อย ชาวเวียดนาม พนักงานร้านอาหารย่านเกษตรนวมิ

นทร์ ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สน.โคกคราม จับกุมในข้อหาปล้น

ทรัพย์โดยมีอาวุธเหตุเกิดเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 51 ซึ่งการจับกุมวัน

ดังกล่าวไม่มีหมายจับของศาลแต่อย่างใด หลังจากถูกจับได้นําตัวไป

 สน. และบังคับให้ลงลายมือชือ่ แต่นาย น้อย ไม่ยอมทําตาม จึงถูก

ซ้อมทําร้ายร่างกาย ในระหว่างควบคุมตัว ตํารวจได้ติดต่อภริยาของ

นาย น้อย เพ่ือเรียกเงิน จากเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจ

ให้แก่ผู้ประกอบการร้านต่างๆ

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้พิจารณาแล้ว  เห็นว่า

การปฏบิัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ตํารวจ สน.โคกคราม เป็นการไม่

ปฏบิัติให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550

จพง. ทําการจับโดยไม่มีหมายจับ

และทําการควบคุมโดยมิชอบ

รวมทั้งทําร้ายร่างกายให้รับสารภาพ

 อันเป็นความผิดตาม ป.อ. ม.157 , 

297 และ 310

1. การจับ

2. ทําร้ายร่างกาย

1.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย

2.1 เจตนาหรือจง

ใจ หรือลุแก่

อํานาจหรือใช้

อํานาจเกินขอบเขต

 ไม่ปฏบิัติหน้าที่

ตามกฎหมาย


