(บทความเผยแพร่ใน ACT NEWS)
น้ำไหลจำก “รถบรรทุกขยะ” ท้ำให้รถจักรยำนยนต์ล้ม : ฟ้องศำลปกครองได้ไหม ?
ลุงถูกต้อง
เหตุเดือดร้อนของผูฟ้ ้องคดี
มูลเหตุของข้อพิพาทคดีนี้เกิดจาก... นายพลได้ขับขีร่ ถจักรยานยนต์โดยมีนางสาวชม้อย
(ภรรยา) และบุตรชายนั่งซ้อนท้ายมาด้วย ขณะขับขี่ขึ้นไปบนสะพานกลับรถได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์
ลื่นล้มเพราะมีเศษขยะตกหล่นและน้้าขยะไหลออกมาจากรถบรรทุกขยะของเทศบาลที่ขับน้าหน้าอยู่
นายพลจึงไม่สามารถบังคับรถได้ ท้าให้ตนเองและภรรยารวมทั้งบุตรชายได้รับบาดเจ็บต้องไปรักษาตัว
ที่โรงพยาบาล โดยแพทย์วินิจฉัยว่านายพลต้นแขนขวากระดูกแตกและต้องท้าการผ่าตัดใส่เหล็ก นายพล
และภรรยาจึงไปลงบันทึกประจ้าวันไว้ที่สถานีต้ารวจ
หลังจากนั้นประมาณหนึ่งเดือน ... นายพลก็ได้พบรถบรรทุกขยะของเทศบาลคันดังกล่าวอีก
จึงถ่ายวีดิโอและถ่ายรูปรถไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งแจ้งให้เทศบาลทราบถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิด ขึ้นกับตน
และภรรยาเพื่อขอให้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย แต่เทศบาลได้ปฏิเสธความรับผิดชอบ
บุคคลทั้งสองจึงนาคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลมีค้าพิพากษาให้เทศบาล
(ผู้ถูกฟ้องคดี) ชดใช้ค่าเสียหาย ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดประโยชน์รายได้ ค่าทุพพลภาพ และค่าเสียหาย
ที่ไม่ได้รับเงินโบนัส
ความเป็นธรรม... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ประเด็นสำคัญที่ต้องพิจำรณำ : การฟ้องเรียกค่าเสียหายกรณีประสบอุบัติเหตุอันเกิดจาก
น้าขยะไหลจากรถบรรทุกขยะของเทศบาล อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองหรือไม่ ?
ข้อกฎหมำยที่สำคัญ :
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานทางปกครอง” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่ า งอื่ น และมี ฐ านะเป็ น กรม ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ตั้ ง ขึ้ น
โดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงาน
ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อ้านาจทางปกครองหรือให้ด้าเนินกิจการทางปกครอง
มาตรา ๙ บั ญ ญั ติ ว่ า ศาลปกครองมี อ้ า นาจพิ จ ารณาพิ พ ากษาหรื อ มี ค้ า สั่ งในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้ … (๓) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระท้าละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครอง
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อานาจตามกฎหมาย หรือจากกฎ ค้าสั่งทางปกครอง หรือค้าสั่งอื่น
หรือจากการละเลยต่อหน้ าที่ตามที่ กฎหมายกาหนดให้ ต้องปฏิบัติหรือปฏิบั ติหน้าที่ดังกล่ าวล่าช้า
เกินสมควร …
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
มาตรา ๔ บัญญัติว่า ในพระราชบัญญัตินี้
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่ น และมี ฐานะเป็ น กรม ราชการส่วนภู มิภ าค ราชการส่วนท้ องถิ่น และรัฐวิสาหกิจที่ ตั้งขึ้น โดย
พระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึง หน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกฤษฎีกา
ก้าหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย

๒
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๕๐ บั ญ ญั ติ ว่ า ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลต้ า บลมี ห น้ า ที่ ต้ อ งท้ า
ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ ... (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก้าจัด
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ...
ศาลปกครองสู งสุ ดพิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า เทศบาลเป็ นราชการส่ วนท้ องถิ่ น ถื อ เป็ น
หน่ ว ยงานทางปกครองตามนั ย มาตรา ๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลปกครองและวิ ธี พิ จ ารณา
คดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ และเป็ นหน่ วยงานของรั ฐตามนั ยมาตรา ๔ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ความรั บผิ ด
ทางละเมิ ดของเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการที่ เทศบาลมอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที่ ในสั งกั ด ท้ าการเก็ บ
ขนมูลฝอยและน้าสิ่ งปฏิ กูลไปก้าจัด ถือเป็ นการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบั ติหน้าที่ ตามมาตรา ๕๐ (๓)
แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่ งหน้ าที่ ดั งกล่ าวมี ลั กษณะเป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ทั่ วไป
ไม่ใช่การใช้อ้านาจตามกฎหมาย
เมื่ อผู้ ฟ้ องคดี ฟ้ องว่าเจ้าหน้ าที่ ดั งกล่ าวปล่ อยให้ มี น้ าขยะหรือขยะรั่วไหลหรือหล่ นจาก
รถบรรทุกลงบนพื้นถนนจนท้าให้เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหน้าที่ในการที่จะต้องป้องกันมิให้น้าขยะหรือขยะรั่วไหล
จากรถลงบนถนนนั้น มีลักษณะเป็นเพียงหน้าที่ของบุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนสิ่งของต่าง ๆ ในอันที่จะต้อง
ระมั ดระวังและป้ องกันมิ ให้ สิ่ งของร่วงหล่ น อันจะเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ อื่น
ที่ใช้ถนนสัญจรไปมาได้
คดีตามฟ้องจึงมิใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทาละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ ที่จะอยู่ในอ้านาจ
พิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตัง้ ศาลปกครอง
และวิ ธี พิ จารณาคดี ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ เป็ นคดี พิ พาทเกี่ ยวกั บการกระท้ าละเมิ ดของหน่ วยงาน
ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ทีบ่ ุคคลโดยทั่วไปที่ขับรถขนสิ่งของต้องปฏิบัติ
คดีนี้จึงไม่อยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง (คำสั่งศำลปกครองสูงสุดที่ คผ. ๑๖๒/๒๕๖๓)
หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
กรณีที่ผู้เสียหายจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการ “ปฏิบัติหน้าที่”
หรือ “ละเลยล่ าช้าต่อ หน้ าที่ ” ว่าจะต้องฟ้ อ งคดีต่อ ศาลใด ระหว่างศาลปกครองกับ ศาลยุติ ธรรมนั้ น
จะต้องพิจารณาก่อนว่าหน้าที่ที่ด้าเนินการดังกล่าว เป็นหน้าที่ลักษณะใด หากเป็นหน้าที่ที่ต้องใช้อ้านาจ
ตามกฎหมาย เช่น การออกหรือไม่ออกใบอนุญาตประกอบกิจการตามค้าขอ การออกหรือไม่ออกโฉนด
ที่ดินตามค้าขอ เช่นนี้ ผู้เสียหายสามารถฟ้องคดี ได้ที่ศาลปกครอง แต่หากเป็น กรณี ที่ผู้เสียหายฟ้องว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท้าละเมิดจากการขับรถราชการแล้วเฉี่ยวชนรถของผู้เสียหาย หรือกรณีตามคดีพิพาท
ข้างต้นที่ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยไม่ป้องกันมิให้น้าขยะรั่วไหลจากรถลงบนถนนนั้น หน้าที่ดังกล่าว
มีลักษณะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทั่ว ๆ ไป ซึ่งไม่ได้ใช้อ้านาจกฎหมาย จึงมิใช่คดีพิพาทที่จะอยู่ในอ้านาจ
พิจารณาของศาลปกครอง หากแต่เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอ้านาจพิจารณาของศาลยุติธรรม
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