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ฝนตก จอดรถใตตนไมในที่หามจอด : กิ่งไมหักทับ ... รับผิดอยางไร ?
โดย นายปกครอง
เมื่อเห็นขาวตนไมหรือกิ่งไมริมทางหักหลนกีดขวางการจราจร ทับยานพาหนะหรือผูคนที่
สัญจรผานไปมาบนทองถนน ทําใหเกิดความเสียหายแกผูใชทางดังกลาว หลายทานอาจเคยสงสัยวา ...
การที่ตนไมเหลานั้นลมลง ใครตองเปนผูรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น
วันนี้มีตัวอยางคดีมาเลาสูกันฟง โดยเปนเรื่องของตนไมลมทับรถยนตของผูเอาประกันภัย
ที่จอดรถไวใตตนไมในขณะฝนตก และบริษัทผูรับประกันภัยรถยนตคันดังกลาวไดรับชวงสิทธิมาฟองคดีตอ
ศาลปกครอง เพื่อเรียกรองคาเสียหายจากหนวยงานที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุ
มาดูกันวากรณีนี้ ... ใครจะเปนผูรับผิด และรับผิดกันอยางไร ?
เรื่องมีอยูวา ... บริษัทประกันภัยแหงหนึ่ง (ผูฟองคดี) เปนผูรับประกันภัยรถยนตไวจากนายเอ
ตอมา นายเอได นํารถยนตไปจอดไวริมถนนในทองที่กรุงเทพมหานคร ปรากฏวากิ่งของตน มะกล่ํ าที่อยู
ริมถนนดังกลาวไดหักลงมาทับรถยนตของนายเอไดรับความเสียหาย เมื่อผูฟองคดีในฐานะผูรับประกันภัย
ไดจายคาซอมแซมรถยนตไปแลว จึงรับชวงสิทธิของนายเอนําคดีมาฟองเพื่อขอใหศาลปกครองมีคําพิพากษา
ใหกรุงเทพมหานคร (ผูถูกฟองคดี) รับผิดชดใชคาเสียหายจากการที่ไมดูแลบํารุงรักษาตนไมใหมั่นคงแข็งแรง
คดีนี้ กรุงเทพมหานครอางวาไดใชความระมัดระวังตามสมควร ไมไดปลอยปละละเลย
ในการดูแลรักษาตนไม การที่กิ่งไมหักเพราะเกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงมากผิดปกติ ซึ่งเปนเหตุสุดวิสัย
ที่ไมสามารถปองกันได
ประเด็น ของคดี คื อ การที่กิ่งไมขนาดใหญหักลงมาทับ รถยนต ของนายเอ ถือเป นการ
กระทําละเมิดของเจาหนาที่ อันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม ?
ศาลปกครองสูงสุ ดพิจารณาแลวเห็นวา กรุงเทพมหานครมีหนาที่ต ามพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ในการดูแลบํารุงรักษาทางซึ่งรวมถึงตนไมที่อยูในเขตทาง
และที่ ส าธารณะให อยู ในสภาพแข็ งแรง ตลอดจนการตั ด แต งกิ่ งไม ที่ ไม แข็ งแรงและอาจหั ก หล น ลงมา
เปนอันตรายแกผูใชทางหรือที่สาธารณะดวย
เมื่ อ บริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ อ ยู ใ กล กั บ โรงเรี ย น ซึ่ ง จะมี เ ด็ ก นั ก เรี ย นและผู ป กครองสั ญ จร
ผ านบริ เ วณนี้ เ ป น จํ า นวนมาก เจ า หน า ที่ยิ่งควรตองดูแลบํารุงรักษาตน ไมในบริ เวณดังกลา วเปน พิเศษ
เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายขึ้น โดยเมื่อพิจารณาจากภาพถายที่เกิดเหตุเห็นไดวา ตนไมบริเวณดังกลาว
ไมไดรับการตัดแตง โดยกิ่งตนมะกล่ําเปนกิ่งไมขนาดใหญและมีสภาพผุกลวง แสดงใหเห็นวามิไดมีการดูแล
บํารุงรักษาตนไมอยางเพียงพอ ประกอบกับสภาพอากาศในวันเกิดเหตุมีฝนตกและความเร็วลมเพียงเล็กนอย
หากมีการดูแลบํารุงรักษาตนไมอยางเพียงพอ กิ่งขนาดใหญยอมไมหักหลนลงมาทับรถยนต กรณีจึงไมใช
เหตุสุดวิสัยเนื่องจากภัยธรรมชาติดังที่กรุงเทพมหานครกลาวอาง แตเกิดจากเจาหนาที่ผูมีหนาที่งดเวน
หรือละเลยตอหนา ที่ในการดูแลบํารุ งรักษาตนไมในความรับผิดชอบให มีความปลอดภัยแกผูใ ชทาง
จึงถือเปนการกระทํ าละเมิ ดตอนายเอผู เอาประกันภั ย และตองชดใชคา สินไหมทดแทนใหแก นายเอ
ตามมาตรา ๔๒๐ ประกอบมาตรา ๔๓๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
กรุ งเทพมหานครในฐานะหนว ยงานของรัฐตน สังกัดของเจาหนาที่ จึงตองรับ ผิดชดใช
ค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก น ายเอตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ ง แห งพระราชบั ญญั ติ ความรั บ ผิ ดทางละเมิ ด
ของเจ าหน าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยผูฟองคดีเขารับ ชว งสิทธิของนายเอเรียกรองคาสินไหมทดแทนจากการ
กระทําละเมิดไดตามมาตรา ๘๘๐ วรรคหนึ่ง แหงประมวลกฎหมายเดียวกัน

๒
สวนกรุงเทพมหานครจะตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกผูฟองคดีเพียงใดนั้น
ศาลเห็นวา นายเอไดนํารถยนตไปจอดตั้งแตกอนฝนตกจนกระทั่งฝนตก และเกิดเหตุกิ่งของตนไมหักลงมา
ทับรถยนต ซึ่งไมเกินความคาดหมายที่จะเล็งเห็นไดวาการจอดรถยนตใตตนไมในขณะที่ฝนตก กิ่งไมอาจ
หักหล น ลงมาทั บ รถยนต ได จึ งไม ควรจอดใตตน ไมตอไป การกระทําของนายเอจึงเปน การกระทํา โดย
ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเชนนั้นจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ ประกอบกับนายเอ
ไดนํารถยนตพิพาทไปจอดไวในเวลาและบริเวณที่หามจอด อันเปนการฝาฝนเครื่องหมายจราจรประเภท
ปายบังคับ ซึ่งมีไวเพื่อควบคุมใหผูขับขี่ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด
ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงเกิดจากความประมาทเลินเลอและการฝาฝนบทบังคับ
แห ง กฎหมายของนายเอมากกว า ความผิ ด ของกรุ งเทพมหานครที่ ล ะเลยต อหน าที่ เมื่อ พิเ คราะหถึ ง
พฤติการณและความรายแรงแหงละเมิดแลว เห็นควรใหกรุงเทพมหานครรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนแก
ผู ฟองคดีร อยละ ๒๕ ของค า เสี ย หาย พรอมดอกเบี้ย ตามกฎหมาย (คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่
อ.๑๑๒๐/๒๕๖๓)
อุทาหรณขางตน ... ถือเปนแนวทางการปฏิบัติราชการใหแกหนวยงานของรัฐหรือทองถิ่น
ที่มีหนาที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาทาง ซึ่งรวมถึงการดูแลตัดแตงตนไมมิใหเกิดอันตรายแกประชาชนดวย
นอกจากนี้ แมวาหนวยงานของรัฐตองรับผิดจากการกระทําละเมิดอันเกิดจากการละเลยตอหนาที่ แตหาก
ผู เ สี ย หายได มีส วนประมาทหรื อมี ส วนในการกระทําความผิดอยู ดวยแลว เช น จอดรถใต ต นไม ขณะฝนตก
และจอดรถในที่หามจอด ผูเสียหายก็จะไมไดรับชดใชเต็มจํานวนความเสียหาย โดยจะตองรับภาระในความเสียหาย
อันเกิดจากความประมาทและการฝาฝนกฎหมายของตนดวยเชนกัน
(ปรึกษาคดีปกครองไดที่สายดวนศาลปกครอง ๑๓๕๕ และสามารถศึกษาขอมูลการใช
ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส ระบบบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน ไดที่หนาเว็บไซตของศาลปกครอง
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ศาลปกครองเชนกันครับ)

