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แนวทางในการปฏิบัติ... กับ “สุนัขจรจัด” ที่กักไว้ !!
นายวัฒนา ขวัญสุด พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
กลุ่มเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและวารสาร
สานักวิจัยและวิชาการ สานักงานศาลปกครอง

เหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดี
มูลเหตุของข้อพิพาทเกิดจาก... ผู้ฟ้องคดีและกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขจรจัดได้รับความเดือดร้อน
เสียหายจากการที่กองสัตวแพทย์สาธารณสุข สานักอนามัย กรุงเทพมหานคร และหัวหน้าศูนย์ควบคุม
สุนัขจรจัด ป. ดาเนินการจับสุนัขจรจัดตามสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่มีการแจ้งปิดประกาศหรือสอบสวนก่อนว่าสุนัข
ที่จะจับเป็นสุนัขจรจัดหรือเป็นสุนัขที่มีเจ้าของหรือไม่ ทาให้มีการจับสุนัขทั้งที่ไม่ได้ก่อเหตุเดือดร้อนราคาญ
และมีสุนัขบ้านบางส่วน รวมถึงสุนัขจรจัดที่ทาหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้วไปด้วย เป็นเหตุให้
ผู้ฟ้องคดีและเจ้าของสุนัขรายอื่นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อขอรับสุนัขกลับคืน ซึ่งเมื่อนาสุนัขกลับมาแล้ว
ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลสัตว์เพื่อรักษา เพราะสุนัขติดโรค ขาดอาหาร และอ่อนแอ เนื่องจากสภาพคอกกักขัง
ของศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ป. ไม่มีหลังคากันแดด กันฝน สกปรก อาหารไม่มีภาชนะใส่ รวมทั้งไม่ได้มีการแยกขัง
ระหว่ างสุ นั ขปกติ กับสุ นั ขป่ วย และไม่ มี การดู แลรั กษาสุ นั ขที่ ป่วย ผู้ ฟ้ องคดีจึ งนาคดี ม าฟ้ องขอให้ ศ าล
มี ค าพิ พากษาให้ กรุ งเทพมหานครปิ ดประกาศหรื อแจ้ งก่ อนเข้ าจั บสุ นั ขล่ วงหน้ า เพื่ อ การคั ด กรองสุ นั ข
และให้ปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ป. ให้มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม
ความเป็นธรรม... จากคาพิพากษาศาลปกครอง
ประเด็นสาคัญที่ต้องพิจารณา : การดาเนินการจับและกักสุนัขของกรุงเทพมหานคร
(ผูถ้ กู ฟ้องคดี) ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ?
ข้อกฎหมายที่สาคัญ : พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 29 บัญญัติว่า
เพื่ อประโยชน์ ในการรั กษาสภาวะความเป็ นอยู่ ที่ เหมาะสมกั บ การด ารงชี พของประชาชนในท้ องถิ่ น
หรือเพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อ กาหนดของ
ท้องถิ่น กาหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของพื้นที่ในเขตอานาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขต
ควบคุ มการเลี้ ยงหรื อปล่ อยสั ตว์ ได้ วรรคสอง บั ญญั ติ ว่ า การออกข้ อก าหนดของท้ องถิ่ นตามวรรคหนึ่ ง
ราชการส่วนท้องถิ่นอาจกาหนดให้เป็นเขตห้ามเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทโดยเด็ดขาด
หรือไม่เกินจานวนที่กาหนด หรือเป็นเขตที่การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บางชนิดหรือบางประเภทต้องอยู่ภายใต้
มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ มาตรา 30 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นพบสัตว์
ในที่หรือทางสาธารณะอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 29 โดยไม่ปรากฏเจ้าของ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
กักสัตว์ดังกล่าวไว้เป็นเวลาอย่างน้อยสามสิบวัน เมื่อพ้นกาหนดแล้วยังไม่มีผู้ใดมาแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของ
เพื่อรับสัตว์คืน ให้สัตว์นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น... ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม
การเลี้ ยงหรื อปล่ อยสุนัข พ.ศ. 2548 ข้อ 5 ก าหนดว่ า ในข้ อบั ญญั ติกรุ งเทพมหานครนี้ เจ้ าของสุ นั ข
หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจาด้วย ข้อ 7 กาหนดว่า ให้กรุงเทพมหานคร
เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ข้อ 8 กาหนดว่า ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ
หรือในที่อื่น ใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยเด็ดขาด ข้อ 16 กาหนดว่า ในการเลี้ ยงสุนัข เจ้าของสุนัข
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (1) จัดสถานที่เลี้ยงสัตว์ตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอ
แก่การดารงชีวิตของสุนัข มีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้าและกาจัด
สิ่งปฏิกูลให้ถูกสุ ขลักษณะ (2) ควบคุมสุ นัขมิให้ออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม (3) ควบคุม
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ดูแลสุ นั ขมิให้ก่อเหตุเดือดร้ อนร าคาญ เช่น ก่อให้เกิดเสียงดังติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ๆ เป็นต้น
(4) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขให้สะอาดอยู่เสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะเป็นประจา ไม่ปล่อยให้เป็นที่
สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ... (7) จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน
โรคในสุ นั ข เพื่อป้ องกัน อัน ตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุ นัขมาสู่ คน ... ข้อ 22 กาหนดว่า ในกรณีที่
พนักงานเจ้ าหน้าที่พบสุนัขในที่หรื อทางสาธารณะ ในเขตห้ามเลี้ ยงหรือปล่ อยสุ นัข อันเป็นการฝ่ าฝื น
ข้อบัญญัติกรุ งเทพมหานครนี้ โดยไม่ป รากฏเจ้าของ ให้ พนักงานเจ้าหน้าที่กักสัตว์ดังกล่ าวไว้ และให้
ดาเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นเขตควบคุม
การเลี้ ย งหรื อ ปล่ อ ยสุ นั ข ซึ่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ ใ ดปล่ อ ยสุ นั ข ในที่ ห รื อ ทางสาธารณะ หรื อ ในที่ อื่ น ใดในเขต
กรุ งเทพมหานครโดยเด็ดขาด และมีอานาจที่จะกั กสุ นัขที่พบในที่หรือทางสาธารณะหรือในเขตควบคุ ม
โดยไม่ปรากฏเจ้าของสุนัข และดาเนินการตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
คือ ด าเนิ นการกักสั ตว์ดั งกล่ าวไว้ เป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน แต่ หากพ้นกาหนดแล้ วยังไม่ มีผู้ ใดมาแสดง
หลักฐานการเป็นเจ้าของเพื่อรับสัตว์คืน ก็ให้สัตว์นั้นจะตกเป็นของกรุงเทพมหานคร
เมื่อข้อเท็จจริงในคดีรับฟังได้ว่า ในการจับสุนัขตามที่พิพาท กรุงเทพมหานครได้กาหนด
ขั้นตอนและวิธีการดาเนินการไว้ โดยมีการกลั่นกรองก่อนว่าจะต้องเป็นกรณีที่สุนัขก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ผู้ร้องเรียน ส่วนในการปฏิบัติต่อสุนัขที่ถูกส่งไปกักที่ศูนย์ควบคุมนั้น ศาลเห็นว่า แม้ว่ากรุงเทพมหานคร
จะไม่ ใ ช่ ผู้ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ บ ทนิ ย ามค าว่ า “เจ้ า ของสุ นั ข ” ตามข้ อ 5 ของข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนั ข พ.ศ. 2548 ก็ตาม แต่ กรุงเทพมหานครก็จะต้องดูแลสุนัข
โดยมีมาตรฐานที่ไ ม่ต่ ากว่า มาตรฐานที่กาหนดให้ ประชาชนต้องปฏิบัติ โดยเทียบเคียงตามข้อ 16
ของข้ อบั ญ ญัติ ดัง กล่ า ว อาทิ จะต้ องจั ด สถานที่ เลี้ ยงตามความเหมาะสมของสุ นั ข โดยมีขนาดเพี ยงพอ
แก่การดารงชีวิตของสุ นั ข มี แสงสว่างและการระบายอากาศที่ เพียงพอ มี ระบบการระบายน้าและกาจั ด
สิ่ งปฏิ กู ลให้ ถู กสุ ขลั กษณะ ควบคุ มดู แลสุ นั ขมิ ให้ ก่ ออั นตรายหรื อเหตุ ร าคาญแก่ ผู้ อื่ น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ความเป็นอยู่ของสุนัขในเรื่องอาหาร จัดให้มีการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในสุนั ข เพื่อป้องกันอันตราย
จากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัขมาสู่คน หรือในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยว่าสุนัขที่เลี้ยงนั้นเป็นโรคจะต้องแยกสุนัขนั้น
ไว้ต่างหาก และต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของสัตวแพทย์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อต่อมาได้ปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นว่า
กรุงเทพมหานครได้ดาเนินการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ป. โดยมีมาตรฐานและมีความเหมาะสมแล้ว
เช่ น มี การก่ อสร้ างหลั ง คาคอกซอง ท าให้ สุ นั ข ไม่ ต้ อ งทรมานจากแดด ลม หรื อฝน ปรั บ ปรุ ง คอกขั ง
ให้สะอาดขึ้น มีภาชนะใส่อาหารที่เหมาะสมเพียงพอกับสุนัขจนไม่เกิดการกัดกัน มีการแยกสุนัข เพศผู้
และเพศเมี ย มี การฉี ดวั คซี นป้ องกั นโรคพิ ษสุ นั ขบ้ าแก่ สุ นั ขทั้ งหมดในวั นที่ มี การย้ าย ฯลฯ นอกจากนี้
ในส่วนของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็มีการจัดหายาที่จาเป็นสาหรับสุนัข รวมถึงวิตามินไว้ด้วย จึงรับฟังได้ว่า
ศูนย์ควบคุมสุนัขจรจัด ป. เป็นสถานที่ที่สามารถกักสุนัขจรจัดได้อย่างเหมาะสมและสมควรตามสภาพที่มี
สุนัขจานวนมากแล้ว อันเป็นการดาเนินการที่ชอบด้วยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 และเป็ น ไปตามที่ ข้ อ บั ญ ญั ติ กรุ งเทพมหานคร เรื่ อง การควบคุ มการเลี้ ยงหรื อปล่ อยสุ นั ข
พ.ศ. 2548 กาหนดไว้ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย พิพากษายืน
(คาพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 534/2562)
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หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการ
คาวินิจฉัยของศาลในคดีดังกล่าว ถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการที่ดีของหน่วยงาน
ทางปกครองหรื อเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ที่มีอานาจหน้าที่ ในการจับสุ นัขและควบคุมดูแลสุ นั ขจรจัดที่กักไว้
ซึ่งจะต้องดาเนินการโดยมีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดให้ประชาชนในฐานะเจ้าของสุนัขต้องดูแลสุนัข
ของตน ทั้งในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่ อาหาร และการรักษาหรือป้องกันโรค ซึ่งต้องยอมรับว่าปัญหา
สุนัขจรจัดนั้นเป็นปัญหาที่มีความละเอียดอ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่รักสัตว์ ฉะนั้น ในฐานะเจ้าของสุนัข
ซึง่ หมายความรวมถึง ผู้ครอบครองสุนัขหรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจาด้วย ก็จะต้องดูแลสุนัขของตนมิให้
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญหรือเป็นอันตรายแก่ผู้อื่น ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่แม้จะมิได้เป็นเจ้าของสุนัข
แต่ก็ต้องดูแลและปฏิบัติต่อสุนัขที่กักไว้ไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดให้ประชาชนต้องปฏิบัตินั่นเองครับ

