(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558)
วิง่ ออกกําลังกาย ตกรางระบายนํา้ ! ... ใครรับผิด ?
คดีปกครองฉบับนี้ เป็ นกรณี เทศบาลละเลยหน้าที่ไม่จดั หาตะแกรงหรื อฝาปิ ดรางระบายนํ้าบนบาทวิถีถนน
หรื อทําเครื่ องหมายเตือน ทําให้ประชาชนพลัดตกรางระบายนํ้า
เมื่ อการก่อสร้ างรางระบายนํ้าและบาทวิถี เป็ นการจัดทําบริ การสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ ของ
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ตามมาตรา 53 (1) (5) มาตรา 56 (1) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 การที่ประชาชนวิ่งออกกําลังกาย
ในสถานที่ที่มิได้จดั ไว้สาํ หรับการออกกําลังกาย ถือเป็ นความรับผิดชอบของเทศบาลหรื อไม่
ข้ อเท็จจริงคือ ผูฟ้ ้ องคดีไปราชการที่ต่างจังหวัดและพักอาศัยที่โรงแรม รุ่ งเช้าในเวลา 05.50 นาฬิกา
ได้วิ่งออกกําลังกายไปตามบาทวิถีถนนที่เชื่ อมต่อสวนสาธารณะและระหว่างนั้นได้ตกลงรางระบายนํ้า ซึ่ งมีความลึก
2 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส กระดูกสันหลังหักยุบ 2 ปล้อง ผูฟ้ ้ องคดีเห็นว่าเทศบาลละเลยต่อหน้าที่ไม่จดั หาตะแกรง
หรื อฝาปิ ดรางระบายนํ้าหรื อทําเครื่ องหมายเตื อนที่ จุดเกิ ดเหตุ จึ งฟ้ องขอให้ศาลปกครองมี คาํ พิพากษาหรื อคําสั่งให้
ผูถ้ กู ฟ้ องคดีชาํ ระค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นเงิน 534,623.80 บาท พร้อมดอกเบี้ย
เทศบาล (ผูถ้ ูก ฟ้ องคดี ) ปฏิ เ สธโดยอ้า งว่า เป็ นความผิด ของผูฟ้ ้ องคดี เองที่ ไม่ ร ะมัด ระวัง ให้ดี
เพราะเป็ นคนต่างท้องที่และไม่คุน้ เคยสถานที่เกิดเหตุ และวิ่งออกกําลังกายบนบาทวิถีซ่ ึ งไม่ใช่สถานที่ออกกําลังกาย
ในช่วงเวลาเช้าที่มีทศั นวิสัยไม่ชดั เจนและมีหมอกลงจัด
ประเด็นคือ ผู้ถกู ฟ้ องคดีกระทําละเมิดต่ อผู้ฟ้องคดีหรื อไม่ ?
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า ตามสภาพแวดล้อมและรู ปแบบการก่อสร้างบาทวิถี สามารถคาดการณ์
ได้วา่ อาจเกิดภยันตรายต่อผูส้ ัญจรบนบาทวิถีได้ ผูถ้ กู ฟ้ องคดีมีหน้าที่ตอ้ งจัดทําเครื่ องหมายหรื อสัญญาณใด ๆ เพื่อแจ้งเตือน
หรื อจัดทําฝาหรื อตะแกรงปิ ดรางระบายนํ้าหรื อทํารั้วกั้นเพื่อป้ องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งอยู่ในวิสัยที่พึงกระทําได้
การไม่ดาํ เนิ นการเป็ นการละเลยต่อหน้าที่ในการจัดให้มีและบํารุ งรักษารางระบายนํ้า เมื่อผูฟ้ ้ องคดีวิ่งออกกําลังกายไปตาม
บาทวิถีถนนแล้วตกลงไปในรางระบายนํ้าได้รับบาดเจ็บสาหัส จึงเป็ นการกระทําละเมิดต่อผูฟ้ ้ องคดีอนั เกิดจากการละเลย
ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิและต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนตามมาตรา 420 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ส่ วนประเด็นว่า ผู้ถูกฟ้ องคดี จะต้ องชดใช้ ค่ าเสี ยหายให้ ผู้ฟ้องคดี เพี ยงใด ? ศาลปกครองสู งสุ ด
วินิจฉั ยว่ า ค่าสิ นไหมทดแทนที่จะเรี ยกร้องกันได้ตอ้ งเป็ นค่าเสี ยหายที่เป็ นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิด ซึ่ งศาล
มี อาํ นาจวินิจฉัยได้ตามควรแก่พฤติ การณ์และความร้ ายแรงแห่ งละเมิ ดตามมาตรา 438 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ และหนี้ อนั จะต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ฝ่ายผูเ้ สี ยหายมากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยพฤติการณ์เป็ นประมาณ
ข้อสําคัญก็คือว่า ความเสี ยหายนั้นต้องได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผูก้ ่อยิง่ หย่อนกว่ากันเพียงไร
เมื่อข้อเท็จจริ งในวันเกิดเหตุ เป็ นเวลาประมาณ 05.50 นาฬิกา ในช่วงฤดูหนาว ท้องฟ้ ายังไม่สว่าง
และมีหมอกลงจัด ผูฟ้ ้ องคดีได้วิ่งออกกําลังกายจากหน้าโรงแรมไปตามบาทวิถีถนนแล้วตกลงไปรางระบายนํ้าได้รับ
บาดเจ็บสาหัส โดยบาทวิถีน้ ันได้จดั ไว้บริ การสาธารณะเพื่อประโยชน์ประชาชนในท้องถิ่ นให้ใช้สัญจรหลี กเลี่ ยง
การสัญจรบนพื้นผิวถนน แต่ไม่ได้จดั ไว้สาํ หรับการวิ่งออกกําลังกาย ผูฟ้ ้ องคดีไม่ได้พกั อาศัยอยูบ่ ริ เวณนั้นและไม่เคย
ใช้สถานที่เกิดเหตุ ทําให้ไม่ทราบถึงสภาพพื้นที่ ทั้งทัศนวิสัยในการมองทางไม่ชดั เจน ซึ่ งผูฟ้ ้ องคดีควรใช้ความระมัดระวัง
มากกว่าปกติในการออกกําลังกาย ผูฟ้ ้ องคดีจึงมีส่วนในการก่อความเสี ยหายด้วย แต่บริ เวณเกิดเหตุประชาชนโดยทัว่ ไป
สามารถใช้เป็ นทางสัญจรตามปกติ ซึ่ งผูถ้ ูกฟ้ องคดีมีหน้าที่ตอ้ งทําเครื่ องหมายหรื อสัญญาณใด ๆ ทําฝาหรื อตะแกรงปิ ด

2
รางระบายนํ้าเพื่อป้ องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนที่สัญจรเส้นทาง ความเสี ยหายจึงเกิดจากฝ่ ายผูถ้ ูกฟ้ องคดี
มากกว่าผูฟ้ ้ องคดีตามมาตรา 442 และมาตรา 223 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
พิ พากษาให้ผูถ้ ูกฟ้ องคดี รั บ ผิด ชดใช้ค่าเสี ย หายในอัตรา 3 ใน 4 ส่ วนของค่าเสี ยหายที่ ผูฟ้ ้ องคดี
ควรได้รับตามจํานวนเงิ นดังกล่าว โดยให้ชาํ ระค่าสิ นไหมทดแทนแก่ผูฟ้ ้ องคดี เป็ นเงิ น 223,217.85 บาท (คําพิ พากษา
ศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 698/2557)
คดีน้ ี เป็ นบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการที่ดีอย่างน้อย 2 ประการ กล่าวคือ (1) หน่วยงานทางปกครอง
ที่ มีอาํ นาจหน้าที่ ในการจัดทําบริ การสาธารณะ จะต้องดูแลให้สิ่งอันเป็ นบริ การสาธารณะดังกล่าวอยู่ในสภาพที่ ดี
อยูเ่ สมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในจุดที่คาดว่าน่าจะเกิดอุบตั ิเหตุได้ง่ายหรื อเสี่ ยงต่ออันตราย จะต้องจัดให้มีเครื่ องหมาย
หรื อสัญญาณเตือนหรื อมีไฟส่ องสว่างบริ เวณนั้นด้วย และ (2) ค่าความเสี ยหายที่ผเู ้ สี ยหายจะเรี ยกร้องได้จากการกระทํา
ละเมิ ดจะต้องเป็ นค่าเสี ยหายที่ เป็ นผลโดยตรงจากการกระทําละเมิ ดและหนี้ อนั จะต้องใช้ค่าสิ นไหมทดแทนแก่กนั
มากน้อยเพียงใด ต้องพิจารณาจากพฤติการณ์เป็ นประมาณว่าความเสี ยหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ ายไหนเป็ นผูก้ ่อยิ่งหย่อน
กว่ากันเพียงไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ... ครับ !
นายปกครอง

