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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมายประกอบกับมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริ หารราชการกรุง เทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุ งเทพมหานครโดยความเห็ น ชอบของสภา
กรุงเทพมหานครจึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ ใหใชขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครนี้แทน
ขอ ๔ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มิใหใชบังคับแกสุนัขของทางราชการ
ขอ ๕ ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
“การปลอยสุนัข” หมายความวา การสละการครอบครองสุนัข หรือปลอยใหอยูนอกสถานที่เลี้ยง
โดยปราศจากการควบคุม
“เจาของสุนัข” หมายความรวมถึงผูครอบครองสุนัข หรือผูใหอาหารสุนัขเปนประจําดวย
“สถานที่เลี้ยง” หมายความวา กรง ที่ขัง หรือที่เลี้ยงอื่นที่มีการควบคุมของเจาของสุนัข
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ตามมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
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“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครผูซึ่งไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๔ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และใหหมายรวมถึงสิ่งอื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น
“ใบรับรอง” หมายความวา ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
อยางถาวร ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได เชน การฝงไมโครชิป เปนตน ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลสัตว
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว
“การจดทะเบียนสุนัข” หมายความวา การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข
“สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความวา
(๑) สุนัขสายพัน ธุที่ดุราย เชน พิทบูลเทอเรีย บูลเทอเรีย สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย
รอทไวเลอร และฟลาบราซิลเรียโร เปนตน
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน หรือพยายามทํารายคน
ขอ ๖ ใหผูวา ราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ และใหมีอํานาจ
ออกขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๗ ใหกรุงเทพมหานครเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข
ขอ ๘ หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยเด็ดขาด
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หมวด ๒
การจดทะเบียนสุนัข

ขอ ๙ เจา ของสุนัข ตองนําสุ นัขหรือ ใบรั บรองแล วแต กรณี ไปจดทะเบี ยน ณ สถานที่
ที่กําหนดไวตามขอ ๑๐ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทนก็ได
ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสุนัข ที่สํานักงานเขตพื้น ที่ หรือสถานที่อื่น ใดตามที่ผูว าราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด ใหนําใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย
การจดทะเบียนสุนัขที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่น ใดตามที่
ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด จะนําสุนัขหรือใบรับรองอยางหนึ่งอยางใดมาจดทะเบียนก็ได
แบบใบรับรองและคําขอจดทะเบียนสุนัข ใหเปนไปตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
กําหนด
ขอ ๑๑ เมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดตรวจสอบความสมบูรณของคําขอจดทะเบียนสุนัขแลว
ปรากฏวาหลักฐานถูกตองใหออกบัตรประจําตัวสุนัขตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๒ ในกรณีดังตอไปนี้ใหดําเนินการภายในสามสิบวัน
(๑) เมื่อมีการยายที่อยูของสุนัข ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
(๒) เมื่อบัตรประจําตัวสุนัขสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหเจาของสุนัขแจง
ตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อทําบัตรประจําตัวสุนัขใหม
(๓) ในกรณีที่สุนัขที่ไมใชสุนัขควบคุมพิเศษทํารายคนหรือพยายามทํารายคน ใหเจาของ
สุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใด
ตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดเพื่อเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัข
ในกรณี ที่สุ นั ขทํ าร ายคน ใหเจาของสุ นัขแจงตอหนวยงานที่รั บจดทะเบียน กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดโดยไมชักชา
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ขอ ๑๓ ในกรณีที่สุนัขตาย เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายในสามสิบวัน
ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ขอ ๑๔ ในกรณีที่สุนัขหาย เจาของสุนัขตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายในสามวัน
นับแตวันที่ทราบ หากเจาของสุนัขพบสุนัขที่หายแลว ตองแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไวกองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดทราบภายในสามวัน
ขอ ๑๕ การแจงตามขอ ๑๒ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ เจาของสุนัขอาจแจงทางไปรษณียลงทะเบียน
หรือวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หมวด ๓
การควบคุมการเลี้ยงสุนัข
ขอ ๑๖ ในการเลี้ยงสุนัข เจาของสุนัขตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) จัดสถานที่เลี้ยงตามความเหมาะสมของสุนัข โดยมีขนาดเพียงพอแกการดํารงชีวิตของสุนัข
มีแสงสวางและการระบายอากาศที่เพียงพอ มีระบบการระบายน้ําและกําจัดสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ
กรณี เ ป น สุ นั ข ควบคุ ม พิ เ ศษจะต อ งเลี้ ย งในสถานที่ หรื อ กรงที่ สุ นั ข ไม ส ามารถเข า ถึ ง
บุคคลภายนอก และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน
(๒) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม
(๓) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ เชน กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนระยะเวลา
นาน ๆ เปนตน
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา
ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง
(๕) ตอ งรับ ผิ ดชอบต อ ความเป น อยู ข องสุ นัข เช น เรื่ อ งอาหาร ความสะอาด เป น ต น
ถาเจาของสุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราว จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปน
ปกติสุข
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(๖) เมื่ อ สุ นั ข ตาย เจ า ของสุ นั ข จะต อ งกํ า จั ด ซากสุ นั ข ให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ป อ งกั น
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค ทั้งนี้ โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ และไมเปนเหตุใหเกิด
การปนเปอนของแหลงน้ํา
(๗) จั ด ให มี ก ารสร า งเสริ ม ภู มิ คุ ม กั น โรคในสุ นั ข เพื่ อ ป อ งกั น อั น ตรายจากเชื้ อ โรค
ที่เกิดจากสุนัขมาสูคน
(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา สุนัขที่เลี้ยงเปน โรคอันอาจเปน อัน ตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน ให เ จ า ของสุ นั ข แยกกั ก สุ นั ข นั้ น ไว ต า งหาก และแจ ง ให ห น ว ยงานที่ จ ดทะเบี ย นไว
กองสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักอนามัย หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ทราบ และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย
(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข หรือเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก
ความยินยอม
ขอ ๑๘ เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดสิ่งปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ หรือใน
ที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที
ขอ ๑๙ หากเจ าของสุนัขไม ประสงคจะเลี้ยงดู สุนัขอี กตอไป ตอ งมอบสุ นัขพร อมบัต ร
ประจําตัวสุนัขใหกับบุคคลอื่น และเจาของใหมจะตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว กองสัตวแพทย
สาธารณสุข สํา นักอนามั ย หรือ สถานที่อื่ น ใดตามที่ผู วาราชการกรุงเทพมหานครกํ าหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันรับมอบสุนัข
หากเจาของสุนัขไมสามารถหาเจาของใหมได จะตองมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครดูแ ล
โดยเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
หมวด ๔
การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง
ขอ ๒๐ ผูใดนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) พกบั ต รประจํ า ตั ว สุ นั ข และต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว สุ นั ข เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
เจาพนักงานสาธารณสุข หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ
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(๒) ผูกสายลากจูงสุนัขที่แ ข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม
พิเศษตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา
ความใน (๒) มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ขณะที่ สุนั ข อยูใ นระหว า งการประกวด การแสดงหรื อ การประกอบกิจ กรรมอื่ น ใด
ในทํานองเดียวกัน แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
(๒) ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน
(๓) ขณะที่สุนัขอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกัน
มิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก
ขอ ๒๑ ห ามบุ คคลอายุ ต่ํ า กว าสิ บห าป หรื อเกิ น กว าหกสิ บห าป นํ า สุ นั ขควบคุ ม พิ เศษ
ออกนอกสถานที่เลี้ยง เวนแตจะอยูในกรง ที่ขัง หรือเครื่องควบคุมอื่น ที่มั่นคงแข็งแรง เพียงพอที่จะ
ปองกันสุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก
หมวด ๕
อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่
ขอ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ ในเขตหามเลี้ยงหรือ
ปล อยสุนั ข อั น เปน การฝ าฝ น ข อบั ญญั ติก รุง เทพมหานครนี้ โดยไมป รากฏเจ าของ ให พนั กงาน
เจาหนาที่กักสัตวดังกลาวไว และใหดําเนิน การตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๒๓ เจ า ของสุ นั ข ต อ งอํ า นวยความสะดวกแก พ นั ก งานเจ า หน า ที่ ใ นการตรวจสอบ
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
ขอ ๒๔ เจาของสุนัขตองแสดงขอมูล หลักฐานตาง ๆ เกี่ยวกับสุนัข เมื่อพนักงานเจาหนาที่
รองขอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๒๕ ในกรณีที่มีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียน และเจาของสุนัขตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ คําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาพนักงานสาธารณสุข
ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

เลม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๗ ธันวาคม ๒๕๔๘

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๗ เจาของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไวกอ นวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผ ลใชบังคับ
ตองจดทะเบียนสุนัขใหแลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๒๘ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงสุนัขอีกตอไป อาจมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานคร
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับและใหไดรับยกเวน
ไมตองเสียคาใชจายตามขอ ๑๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘
อภิรักษ โกษะโยธิน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใชข อบัญ ญัติ กรุง เทพมหานครฉบับนี้ คื อ โดยที่ เปน การ
สมควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน
ในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันตรายจากการเลี้ยงสุนัข ตลอดจนอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข ซึ่งการดําเนินการดังกลาวตองตรา
เป นข อบั ญญั ติ กรุ งเทพมหานครตามมาตรา ๒๙ แห งพระราชบั ญญั ติ การสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕
อัน เป น พระราชบั ญญั ติ ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ บ างประการเกี่ ย วกั บการจํ า กั ดสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คล
ซึ่งมาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ประกอบกับมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้

