(หนังสื อพิมพ์บา้ นเมือง คอลัมน์คดีปกครอง ฉบับวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558)
ท่ อประปาหล่ นขวางถนน ... ขับรถชน ! ใครต้ องรับผิด ?
คดีปกครองที่จะนํามาเล่าสู่กนั ฟังฉบับนี้ เป็ นเรื่ องของผู้ขบั ขี่รถจักรยานยนต์ ได้ รับบาดเจ็บกระดูกนิ้วมือหัก
จากอุบัติเหตุชนท่ อประปาที่กีดขวางอยูบ่ นถนนในช่วงระยะทางที่การประปาส่ วนภูมิภาคดําเนินการปรับปรุ งแนวท่อประปา
กรณี ดงั กล่าวหากปรากฏข้อเท็จจริ งว่า การประปาส่ วนภูมิภาคได้ ว่าจ้ างให้ เอกชนเป็ นผู้ดาํ เนินการแทน
ผู้ใดจะเป็ นผู้รับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย ซึ่ งในเบื้องต้นผูฟ้ ้ องคดีได้มีหนังสื อขอให้สาํ นักงานประปาเขต (ผูถ้ ูกฟ้ องคดี) ชดใช้
ค่าเสี ยหาย แต่ผูถ้ ูกฟ้ องคดีปฏิเสธและแจ้งให้ผฟู้ ้ องคดีไปเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากเอกชนผูร้ ั บจ้างตามสัญญาจ้างเหมา
ให้ปรับปรุ งแนวท่อประปา ผูฟ้ ้ องคดีจึงฟ้ องคดีต่อศาลปกครอง
คดีน้ ี มีขอ้ เท็จจริ งที่ศาลปกครองสู งสุ ดรับฟังได้ คือ ขณะเกิดเหตุท่อประปาได้หล่นลงมาจากจุดที่วางไว้
อยูบ่ นกองดินข้างทางซึ่ งมีความชันลาดลงมาด้านถนน การวางท่อประปาไม่สมํ่าเสมอ บางท่อเอียง ทําให้มีโอกาสที่จะ
ลื่นไหลลงมาบนพื้นถนนได้ ไม่วา่ จะลื่นไหลลงเองเพราะกองดินยุบตัวหรื อมียวดยานหรื อผูอ้ ื่นมากระทํา
อุบัติเหตุดังกล่ าวเป็ นการกระทําละเมิดหรื อไม่ ? ศาลปกครองสู งสุ ดวินิจฉัยว่ า โดยที่การประปา
ส่ วนภูมิภาคมีอาํ นาจหน้าที่จดั ส่ งและจําหน่ายนํ้าประปา รวมถึงการสํารวจ วางแผน และสร้างระบบการผลิต การส่ ง และ
การจําหน่ายนํ้าประปาตามมาตรา 5 และมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติการประปาส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 จากข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวไม่วา่ ท่อประปาจะหล่นลงมาบนถนนตามแนวยาวหรื อขวางกลางถนนก็ยอ่ มกีดขวางการจราจรอันเป็ นต้นเหตุ
ทําให้เกิดอุบตั ิเหตุได้ เนื่ องจากผูข้ บั ขี่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าจะมีวสั ดุขนาดใหญ่อยู่บนพื้นผิวการจราจร ประกอบกับ
ท่อประปาวางกีดขวางอยูบ่ นพื้นผิวการจราจรไม่ใช่เรื่ องที่สมควรจะเกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุจึงเป็ นความประมาทของ
เจ้ าของวัสดุที่กีดขวางการจราจร อีกทั้งไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าผูฟ้ ้ องคดีขบั ขี่โดยใช้ความเร็ วสู งเกินกว่าปกติวิสัย
หรื อฝ่ าฝื นกฎหมาย และเวชระเบียนก็ไม่ได้บนั ทึกอาการมึนเมาสุ ราและไม่มีการตรวจวัดปริ มาณแอลกอฮอล์ในเลือด
แต่การที่ผฟู้ ้ องคดีรู้สึกตัวและให้ประวัติเกิดเหตุได้จึงอนุมานได้วา่ สามารถควบคุมการขับขี่รถได้ การที่เอกชนผู้รับจ้ าง
ไม่ ได้ ใช้ ความระมัดระวังในการวางท่ อประปาที่เตรียมใช้ ในการก่ อสร้ างไม่ ให้ มีโอกาสลืน่ ไหลลงมาบนถนน โดยอาจวาง
ท่ อไว้ หลังแนวกองดินหรือหาสิ่ งใดมากั้นไว้ แต่ ไม่ ได้ ทํา เป็ นเหตุให้ ท่อประปาลื่นไหลมาบนถนนและก่ อให้ เกิดอุบัติเหตุกับ
ผู้ฟ้องคดี จึงเป็ นการกระทําละเมิดโดยประมาทเลินเล่อตามมาตรา 420 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
อย่างไรก็ดี การที่การประปาส่ วนภูมิภาคทําสัญญาว่าจ้างให้เอกชนวางท่อประปาเป็ นการใช้อาํ นาจ
ตามกฎหมายในการดําเนินกิจการทางปกครอง โดยมอบหมายให้เอกชนผูร้ ับจ้างดําเนินการ การประปาส่ วนภูมิภาคในฐานะ
ตัวการจึ งต้ องรั บผิ ดในผลแห่ งละเมิ ดของเอกชนผู้รับจ้ างซึ่ งเป็ นตัวแทนตามมาตรา 5 และมาตรา 7 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติการประปาส่ วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 ประกอบกับมาตรา 420 มาตรา 425 และมาตรา 427 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
จึ งพิพากษาให้การประปาส่ วนภูมิภาคและเอกชนผูร้ ั บจ้างร่ วมกันรั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน
ให้แก่ผูฟ้ ้ องคดี ในส่ วนของค่ารั กษาพยาบาลและความเสี ยหายอย่างอื่นที่ มิใช่ตวั เงินอันเนื่ องจากการผ่าตัดใส่ ลวดยึด
กระดูกนิ้วซึ่ งต้องใช้เวลารักษาตัวนานและนิ้วเสี ยรู ปทรงไม่มีสภาพเดิม (คําพิพากษาศาลปกครองสู งสุดที่ อ. 642/2557)
คดีน้ ี มีบรรทัดฐานในการปฏิบตั ิราชการที่ดีสําหรับหน่ วยงานของรัฐที่มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดทํา
บริ การสาธารณะว่า จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ ดว้ ยความเอาใจใส่ และระมัดระวังมิ ให้มีความเสี ยหายเกิ ดขึ้ น ซึ่ งในกรณี ที่
ได้มอบหมายโดยว่าจ้างให้เอกชนเป็ นผูด้ าํ เนิ นการแทน นอกจากหน่วยงานของรัฐจะมีหน้าที่ตอ้ งควบคุมดูแลให้งาน
ตามที่ ว่าจ้างบรรลุผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ตามสัญญาเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้ว ยังต้องควบคุมดูแลให้เอกชน
ผูร้ ับจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรอบคอบและระมัดระวังมิให้เกิดความเสี ยหาย และหากเอกชนผูร้ ับจ้างได้กระทําการ
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โดยประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้มีความเสี ยหายอย่างใด ๆ เกิดขึ้นแล้ว หน่ วยงานของรัฐย่อมต้องร่ วมรับผิดกับเอกชน
ผูร้ ับจ้างในฐานะตัวการและตัวแทนตามมาตรา 425 และมาตรา 427 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ครับ !
นายปกครอง

