โปรดส่ งที่กัน้ ... มาให้ ฉันที !
“โปรดส่งใครมารักฉันที ... อยู่อย่างนี ม้ นั เหงาเกิ นไป ...” วันนี ้ครองธรรมฯ จะนัง่ รถไฟฟ้าไปทําธุระเลย

เผลอฮัมเพลงประกอบภาพยนตร์ เรื่ องรถไฟฟ้ ามาหานะเธอ เพราะอินคิดว่าตัวเองเป็ นเคน ธีรเดช ระหว่างยืนรอ
ขบวนรถไฟฟ้ าอยู่เพลินๆ ผมกะว่าจะชะโงกไปดูว่าใกล้ มาหรื อยัง... ใจก็แว๊ บไปนึกถึงเหตุการณ์ที่พนักงานแบงก์
ท่านหนึ่งชะโงกหน้ าออกไปดูรถไฟฟ้าแล้ วเกิดพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้ า...ทําให้ ผมถึงกับชะงักยืนตัวเกร็ งไม่
กล้ าแตกแถว เมื่อถึงสถานีเป้าหมายผมก็ออกจากสถานีแล้ วเดินเลียบมาตามรางรถไฟบริ เวณ ถ.อโศก-เพชรบุรี
ซึง่ เป็ นจุดเกิดเหตุที่นิสิตจุฬาฯ ถูกรถไฟเกี่ยวกระเป๋ าขณะจะเดินทางไปมหาวิทยาลัยเนื่องจากใส่หฟู ั งแล้ วไม่ได้
ยินเสียงสัญญาณเตือนของรถไฟ... เกิดอะไรขึ ้นกับผมเนี ้ย ? ใจผมถึงกับเรียกร้ องทีก่ ั้นขึน้ มาทันที…
โชคดี ทีผ่ มปฏิ บตั ิ ภารกิ จเสร็ จสิ้ นอย่างปลอดภัย ... ครัน้ กลับมาถึงที่ทํางานยังไม่ทนั หย่อนก้ นลงที่เก้ าอี ้
ตาผมก็กวาดไปเจอคดีซงึ่ เกี่ยวกับที่กนตามมาหลอกหลอนอี
ั้
ก เมื่อบังเอิญได้ ถึงขนาดนี ้ผมจึงหมายมัน่ ปั น้ มือที่
จะนําคดีดงั กล่าวมาบอกเล่ากับท่านผู้อ่าน เพื่อเป็ นอุทาหรณ์ให้ แก่หน่วยงานของรัฐรวมทังเป็
้ นเครื่ องเตือนใจให้
พวกเราทุกคนไม่ประมาทในการใช้ ชีวิตประจําวันด้ วยครับ...
คดีนี ้ ผู้ฟ้องคดีได้ เช่าซื ้อรถยนต์กระบะคันหนึ่ง สภาพใช้ งานมาแล้ ว ในราคา 265,233.64 บาท โดย
ตกลงผ่อนชําระเป็ นระยะเวลา 5 ปี ซึง่ ในสัญญาได้ กําหนดให้ ผ้ เู ช่าซื ้อจะต้ องบํารุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า
ซื ้อให้ อยูใ่ นสภาพเดิม เรี ยบร้ อย ใช้ การได้ ดีอยูเ่ สมอ ด้ วยค่าใช้ จ่ายของผู้เช่าซื ้อ
ในวันเกิดเหตุ...ผู้ฟ้องคดีได้ ให้ นายนิวบุตรเขย ขับรถยนต์คนั ดังกล่าวขนของไปส่งที่บ้านของผู้ฟ้องคดี
ที่ตา่ งจังหวัด โดยมีนายจิ๋วนัง่ ไปเป็ นเพื่อนด้ วย จากนันเวลาประมาณ
้
5 ทุ่ม นายนิวซึง่ ขับรถมาตามเส้ นทางและ
กําลังจะขับขึ ้นสะพานโดยที่ไม่ทราบว่าสะพานดังกล่าวชํารุดเสียหายจากอุทกภัยใช้ สญ
ั จรไม่ได้ มากว่า 1 ปี แล้ ว
ั้
เวณทางเข้ า นายนิวจึงได้ ขบั รถเข้ าไป
เพราะไม่เห็นป้ายเตือนและไม่ได้ มีการทําเครื่ องกีดขวางหรื อที่กนตรงบริ
โดยหารู้ไม่ ว่าสะพานขาด!!! เป็ นเหตุให้ รถลอยละล่องตกลงไปในแม่นํ ้า โชคดีที่ทงนิ
ั ้ วและจิ๋วปลอดภัย แต่ รถ
ของผู้ฟ้องคดี... พังยับเยินไปตามระเบียบ !
ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า อุบตั ิเหตุครัง้ นี ้เกิดขึ ้นจากการที่องค์การบริ หารส่วนตําบล ก (ผู้ถกู ฟ้องคดี) ละเลยต่อ
หน้ าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และละเลยไม่ดําเนินการซ่อมแซมบํารุ งรั กษาทางที่ พิพาทให้
สามารถใช้ สญ
ั จรได้ ตามปกติ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ รับถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวมาจากสํานักงานทางหลวงชนบท
ผู้ฟ้องคดีจงึ มีหนังสือขอให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีชดใช้ คา่ เสียหายแก่ผ้ ฟู ้ องคดีในส่วนของค่าซ่อมรถ เป็ นเงิน 250,000 บาท
ค่าเสียหายที่ไม่อาจใช้ ประโยชน์ จากรถยนต์ได้ 5 เดือน เดือนละ 20,000 บาท เป็ นเงิน 100,000 บาท และ
ค่าเสื่อมราคารถยนต์ อีก 100,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 450,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ยตามกฎหมาย แต่
ผู้ถกู ฟ้องคดีปฏิเสธความรับผิด เรื ่องจึ งขึ้นสู่...ศาลปกครอง

ประเด็นแรกที่ศาลต้ องพิจารณาก่อนที่จะวินิจฉัยในเนื ้อหาของคดีก็คือ ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดี
นี้ต่อศาลปกครองหรื อไม่ ?
โดยผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาลปกครองและ
วิ ธีพิจารณาคดี ปกครอง พ.ศ. 2542 ได้ นนั ้ จะต้ องเป็ นผู้ได้ รับความเดือดร้ อนหรื อเสียหาย หรื ออาจจะเดือดร้ อน
หรื อเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการกระทําหรื อการงดเว้ นการกระทํ าของหน่วยงานทาง
ปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ และการแก้ ไขหรื อบรรเทาความเดือดร้ อนหรื อเสียหายนัน้ ต้ องมีคําบังคับตามที่
กําหนดในมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัตเิ ดียวกันนี ้
เมื่ อ คดี นี ผ้ ้ ูฟ้ องคดี ฟ้ องว่ า องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ก กระทํ า ละเมิ ด ต่อ ผู้ฟ้ องคดี จ ากการละเลย
ต่อหน้ าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และละเลยต่อหน้ าที่ในการซ่อมแซมบํารุ งรักษาทางที่พิพาท
เป็ นเหตุให้ รถยนต์ที่อยู่ในความครอบครองของผู้ฟ้องคดีซึ่งมีนายนิวบุตรเขยเป็ นผู้ขบั ขี่ตกสะพานข้ ามแม่นํา้
ชํารุดเสียหาย ซึง่ ศาลปกครองสูงสุดได้ วินิจฉัยในประเด็นนี้ว่า แม้ ผ้ ฟู ้ องคดีจะชําระเงินค่าเช่าซื ้อรถยังไม่ครบ
ก็ตาม แต่ผ้ ฟู ้ องคดีในฐานะผู้เช่าซื ้อย่อมมีสิทธิจะยึดถือรถยนต์คนั ดังกล่าวและใช้ ประโยชน์ ตลอดจนมีหน้ าที่
ดูแลรักษารถให้ อยู่ในสภาพใช้ การได้ ดีตลอดไป และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ ใช้ เงินครบถ้ วนตามสัญญาเช่าซื ้อแล้ ว
รถยนต์คนั ดังกล่าวย่อมตกเป็ นสิทธิ ของผู้ฟ้องคดี หรื อกรณีหากเลิกสัญญาเช่าซื ้อ ผู้ฟ้องคดีก็มีหน้ าที่ต้องส่ง
รถยนต์คืนให้ ผ้ ใู ห้ เช่าซื ้อในสภาพเดิม
ฉะนัน้ เมื่ อรถยนต์ คัน ดังกล่าวเสียหายและขาดประโยชน์ ในการใช้ งาน และผู้ฟ้ องคดีเ ห็นว่าความ
เสียหายนี ้เกิดจากการละเลยต่อหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนตําบล ก ผู้ฟ้องคดีจึงเป็ นผู้ได้ รับความเดือดร้ อน
หรื อเสียหายหรื ออาจจะเดือดร้ อนหรื อเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการงดเว้ นการกระทําของ
ผู้ถกู ฟ้องคดี และคําขอของผู้ฟ้องคดีที่ให้ ผ้ ถู กู ฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายแก่ผ้ ฟู ้ องคดีนนั ้ เป็ นคําขอที่ศาลปกครอง
มีอํานาจกําหนดคําบังคับให้ ได้ ผู้ฟ้องคดีจงึ เป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนีต้ ่ อศาลปกครอง
ส่วนข้ อโต้ แย้ งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า บุตรเขยของผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ยืมรถผู้ฟ้องคดีไปใช้ จึงเป็ นกรณี การ
ยื ม ใช้ ค งรู ป ตามมาตรา 640 แห่ ง ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ บุ ต รเขยของผู้ฟ้ องคดี จึ ง ต้ อ งเป็ น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายที่ เกิ ดขึน้ แก่ผ้ ูฟ้องคดี และเป็ นผู้มีสิทธิ ฟ้องคดีนีต้ ่อศาลปกครอง มิใช่ผ้ ูฟ้องคดี
ศาลพิจารณาแล้ วเห็นว่า จากข้ อเท็จจริ งฟั งได้ ว่าผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้ที่ใช้ ให้ บุตรเขยขับรถขนของไปส่งที่บ้านของ
ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่ที่ต่างจังหวัด โดยบุตรเขยมิได้ เป็ นผู้ยืมรถจากผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ข้ ออ้ างของผู้ถกู ฟ้องคดีที่ว่า
ั ้ งฟั งไม่ขึ ้น !
ผู้ฟ้องคดีไม่มีสทิ ธิฟ้องคดีนี ้ต่อศาลปกครอง หากแต่เป็ นบุตรเขยของผู้ฟ้องคดีนน...จึ
สรุ ปได้ ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็ นผู้มีสิทธิฟ้องคดีน้ีอย่ างแน่ นอนแล้ ว แต่ จะเป็ นผู้ชนะคดีด้วยหรื อไม่ ?
ต้ องตามดูเฉลยคราวหน้ าคร๊ าบ....
ครองธรรม ธรรมรั ฐ

