(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555)
แตะเบรกกะทันหัน ... ยืนยัน ไม่ ประมาท ? ... ครับ !
คดี ปกครองที่ นามาเล่าในฉบับนี้ เป็ นเรื่ องความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ยวดยานพาหนะในช่วงที่
ฝนตกหนักทาให้เกิ ดความเสี ยหาย ซึ่ งหากยานพาหนะที่ เกิดอุบตั ิเหตุเป็ นของราชการด้วยแล้ว ผูข้ บั ขี่อาจต้องรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายให้กบั ราชการได้ ถ้าอุบตั ิเหตุน้ นั เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของพนักงานขับรถ
คดี น้ ี เกิ ด ขึ้ น เมื่ อ พนักงานขับ รถ (ผูฟ้ ้ องคดี ) ได้ข ับ รถยนต์ข องทางราชการพาข้าราชการของ
โรงพยาบาลไปเข้าร่ ว มสัม มนา แต่ ไ ด้เกิ ด อุบัติ เหตุ ร ะหว่างเดิ นทางกลับ ท าให้ ผูฟ้ ้ องคดี แ ละข้าราชการบาดเจ็ บ
ส่วนรถยนต์เสี ยหายอย่างรุ นแรงและหลายรายการ
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด เห็ นว่าเป็ นเหตุสุดวิสัย ไม่ตอ้ งรั บผิด
เนื่องจากสภาพถนนเป็ นทางโค้งลาดชันเข้าหาคอสะพาน มีฝนตกถนนลื่นยากต่อการควบคุม และระบบป้ องกันเบรกล็อก
ทางานไม่สมบูรณ์ แต่กระทรวงการคลัง (ผูถ้ ูกฟ้ องคดีที่ 3) เห็ นว่า การขับรถในเส้นทางโค้งลงเขาขณะมีฝนตก ถนนลื่น
การที่ผฟู ้ ้ องคดีชะลอความเร็ วโดยเปลี่ยนเป็ นเกียร์ 4 พร้อมกับแตะเบรก แต่รถยังลื่นเสี ยหลักไม่สามารถควบคุมได้และ
พุ่งตกร่ องระบายน้ าข้างทาง แสดงว่าเป็ นการขับรถมาด้วยความเร็ วสู งและประมาทเลิ นเล่ออย่างร้ายแรง ผูฟ้ ้ องคดี
จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าเสี ยหายร้อยละ 75 ของค่าเสี ยหาย 200,000 บาท เป็ นเงิน 150,000 บาท
ผูถ้ ูกฟ้ องคดี ที่ 1 (ผูว้ ่าราชการจังหวัด) จึ งมี คาสั่งเรี ยกให้ผูฟ้ ้ องคดี ชดใช้เงิ น ตามความเห็ นของ
กระทรวงการคลัง
ผู ้ฟ้ องคดี โ ต้แ ย้ง ว่ า ระบบล้ อ ล็ อ กบกพร่ องเพราะก่ อ นถึ ง จุ ด เกิ ด เหตุ ป ระมาณ 1 กิ โ ลเมตร
ได้ลดความเร็ วลงพร้อมกับเปลี่ยนเกียร์มาเป็ นเกียร์ 4 ความเร็ วประมาณ 60 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง แต่เมื่อแตะเบรกทาให้
ล้ อล็อกเพราะระบบเอบีเอสขัดข้ อง ประกอบกับทัศนวิสัยไม่ดี มีฝนตก ถนนลื่น สภาพถนนเป็ นทางโค้งลาดชันลงเขา
และเป็ นเวลาพลบค่ า และความเสี ย หายของรถยนต์เ กิ ด จากความลึ ก ของร่ อ งระบายน้ า ท าให้มี แ รงอัด กระแทก
หลัง จากผูฟ้ ้ องคดี อุ ท ธรณ์ ค าสั่ง และผูถ้ ู กฟ้ องคดี ที่ 2 (รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงสาธารณสุ ข )
ยกอุทธรณ์ จึงนาคดีมาฟ้ องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคาสัง่ ให้ชดใช้เงิน
ข้อ กฎหมายส าคัญ ของคดี น้ ี ก็ คื อ ตามมาตรา 10 ประกอบกับ มาตรา 8 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณี ที่เจ้าหน้าที่กระทาละเมิดในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ทาให้หน่ วยงาน
ของรัฐเสี ยหาย หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิ เรี ยกร้องให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ าละเมิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนได้ จะต้องเป็ น
การกระทาด้วยความจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้น และการเรี ยกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
จะต้อ งค านึ งถึ งความร้ ายแรงแห่ งการกระท าและความเป็ นธรรมในแต่ ละกรณี โดยไม่ ต ้องให้ ใช้เต็ มจ านวนของ
ความเสี ยหายก็ได้
คดีน้ ีจึงมีประเด็นสาคัญ 2 ประเด็น คือ
(1) อุบัติเหตุที่เกิ ดขึ ้นเกิ ดจากการกระทาละเมิดโดยประมาทเลิ นเล่ ออย่ างร้ ายแรงของผู้ฟ้องคดี
หรื อไม่
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า จุดเกิดเหตุเป็ นทางโค้ งลงเขา มีฝนตก ถนนเปี ยกลืน่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็ น
พนักงานขั บรถย่ อมอยู่ ในวิสัย ที่ทราบดีถึ งวิธี การในการขับ รถให้ ปลอดภั ยในสภาพถนนดังกล่ าว และพึงต้ องใช้
ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นเป็ นพิเศษกว่ าภาวะปกติ การที่ ผูฟ้ ้ องคดี ได้ แตะเบรกรถกะทันหัน เมื่อมาถึงจุดเกิ ดเหตุและ
ทาให้ลอ้ ล็อกไม่สามารถควบคุมรถได้จนเป็ นเหตุให้รถเสี ยหลักพุ่งข้ามไปตกในร่ องระบายน้ าอีกฟากถนน และไม่มี
รถคันอื่นวิง่ สวนหรื อวิง่ แซงมาจนจะต้องแตะเบรกกะทันหันหรื อหักพวงมาลัยหลบ พฤติการณ์ แสดงให้ เห็นว่ ารถยนต์
ได้ วงิ่ มาด้ วยความเร็วสู งโดยความประมาท ไม่ ควบคุมความเร็วของรถให้ อยู่ในระดับทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์
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และการแตะเบรกกะทันหันทาให้ลอ้ ล็อกจนไม่สามารถควบคุมรถได้แสดงว่า รถยนต์ตอ้ งวิ่งมา
ด้วยความเร็ วสู งในระดับหนึ่ ง เมื่ อแตะเบรกกะทันหัน จึ งเป็ นไปได้สูงที่ จะทาให้รถเสี ยหลักควบคุ มทิ ศทางไม่ได้
ซึ่ งหากได้ลดความเร็ วลงมาพอสมควรกับสภาพถนนตามอัตราความเร็ วที่กล่าวอ้างจริ ง การแตะเบรกโดยกะทันหัน
จะไม่ทาให้ลอ้ ล็อกจนถึงขั้นควบคุมรถไม่ได้จนเกิดความเสี ยหายรุ นแรงกับรถยนต์ ประกอบกับพยาบาลที่นงั่ รถมาด้วย
ได้กระเด็นออกมานอกรถ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจึงเป็ นผลมาจากการที่รถยนต์วงิ่ มาด้วยความเร็ วสู ง มิได้มีสาเหตุหลักมาจาก
ระบบป้ องกันล้อล็อกขัดข้อง และสภาพของร่ องระบายน้ าที่มีความลึก 4 เมตร หากรถยนต์ตกลงไปโดยมิได้มีแรงอัด
กระแทกใดๆ ความเสี ยหายจะเกิ ดขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ความเสี ยหายที่ รุนแรงที่ เกิ ดกับรถยนต์น่าจะเกิ ดจาก
แรงอัดกระแทกของรถอย่างรุ นแรงอันเป็ นผลมาจากการที่รถยนต์วิ่งมาด้วยความเร็ วสู ง อุบัติเหตุจึงเกิดจากการขับรถ
โดยประมาทปราศจากความระมัดระวัง ที่เพียงพอ ซึ่ งหากได้ ใช้ ความระมัดระวังแม้ เพียงเล็กน้ อยก็อาจป้ องกันมิให้
เกิดความเสียหายได้ จึงเป็ นการกระทาโดยประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรงและก่ อความเสียหายแก่ หน่ วยงานของรัฐ
(2) ผู้ฟ้องคดีจะต้ องชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ กับหน่ วยงานของรั ฐเพียงใด
ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า นอกจากอุบตั ิเหตุจะเกิดจากความประมาทของผูฟ้ ้ องคดีแล้ว ส่ วนหนึ่ ง
เป็ นเพราะปัจจัยภายนอกที่อาจจะมีต่อระดับการใช้ความระมัดระวังของแต่ละบุคคลแตกต่างกันไป ไม่วา่ จะเป็ นสภาพถนน
ที่ลาดชันเป็ นทางโค้งลงเขา เวลาพลบค่าและมีฝนตก ถนนมีสภาพเปี ยกลื่นและทัศนวิสยั ไม่ดี การควบคุมรถให้เหมือน
เช่นภาวะปกติยอ่ มมิอาจกระทาได้ ถือเป็ นเหตุภายนอกที่ผฟู ้ ้ องคดีมิอาจหลีกเลี่ยงและควบคุมได้ ดังนั้น เมื่อพิจารณา
ถึ งระดับความร้ ายแรงแห่ งการกระทา ความเหมาะสมและความเป็ นธรรมแล้ว เห็ นควรให้ผูฟ้ ้ องคดี รับผิดชดใช้
ค่าเสี ยหายในสัดส่วนความรับผิดเพียงร้อยละ 60 ของค่าเสี ยหาย 200,000 บาท เป็ นเงินจานวน 120,000 บาท
ศาลปกครองสู งสุ ดจึงพิพากษาให้ เพิกถอนคาสั่งเฉพาะส่ วนที่สั่งให้ รับผิดชดใช้ ค่าเสียหายเกินกว่ า
120,000 บาท (คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 337/2555)
คดี น้ ี นอกจากจะเป็ นอุทาหรณ์ให้กบั ประชาชนทั่วไปที่ ใช้รถใช้ถนนให้ตอ้ งใช้ความระมัดระวัง
มากกว่าปกติในขณะที่มีฝนตก ถนนเปี ยกลื่น หรื อในสภาพถนนที่เป็ นทางโค้งลาดชันแล้ว ยังเป็ นอุทาหรณ์ที่ดีให้กบั
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่ขบั รถยนต์ของราชการว่า การขับรถยนต์ถือเป็ นการปฏิบตั ิหน้าที่ และเป็ นผูม้ ีประสบการณ์
ในการใช้รถใช้ถ นน จึ งต้องใช้ความระมัด ระวังเพิ่ มมากขึ้ น ในสถานการณ์ ที่ไ ม่ปลอดภัย เพราะหากพิสู จน์ได้ว่า
ความเสี ยหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก็ไม่พน้ ที่จะต้องรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ครับ !
นายปกครอง

