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ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง   การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
สุนัข 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได  
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๒๘    กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานครจึงตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้เรียกวา  “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เร่ือง  การควบคุม
การเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  เทศบัญญัติ  กฎ  ขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว
ในขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  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  เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงต้ังจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข  ตามมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
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“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการกรุงเทพมหานครผูซ่ึงไดรับแตงต้ังจากเจาพนกังาน
ทองถิ่นตามมาตรา  ๔๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

“ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของเอกชน  และประชาชน
สามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 

“ส่ิงปฏิกูล”  หมายความวา  อุจจาระหรือปสสาวะ  และใหหมายรวมถึงส่ิงอื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครก
หรือมีกลิ่นเหม็น 

“ใบรับรอง”  หมายความวา  ใบรับรองรูปพรรณสัณฐานสุนัขและการจัดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัข
อยางถาวร  ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  เชน  การฝงไมโครชิป  เปนตน  ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลสัตว
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลสัตว 

“การจดทะเบียนสุนัข”  หมายความวา  การนําสุนัขหรือใบรับรองไปแจงตอพนักงานเจาหนาที่
เพื่อบันทึกรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานของสุนัขและรหัสไมโครชิป  พรอมจัดทําบัตรประจําตัวสุนัข 

“สุนัขควบคุมพิเศษ”  หมายความวา 
(๑) สุนัขสายพันธุที่ดุราย  เชน  พิทบูลเทอเรีย  บูลเทอเรีย  สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอเรีย 

รอทไวเลอร  และฟลาบราซิลเรียโร  เปนตน 
(๒) สุนัขที่มีประวัติทํารายคน  หรือพยายามทํารายคน   
ขอ ๖ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  และใหมีอํานาจ

ออกขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  ประกาศ  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ขอ ๗ ใหกรุงเทพมหานครเปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
ขอ ๘ หามมิใหผูใดปลอยสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยเด็ดขาด 
 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมวด  ๒ 
การจดทะเบียนสุนัข 

 
 

 
ขอ ๙ เจาของสุนัขตองนําสุนัขหรือใบรับรองแลวแตกรณีไปจดทะเบียน  ณ  สถานที่ 

ที่กําหนดไวตามขอ  ๑๐  ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่สุนัขเกิดหรือภายในสามสิบวันนับแตวันที่
นําสุนัขมาเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผูอื่นไปทําการแทนก็ได 

ขอ ๑๐ การจดทะเบียนสุนัขที่สํานักงานเขตพื้นที่  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนด  ใหนําใบรับรองมาแสดงโดยไมตองนําสุนัขมาดวย 

การจดทะเบียนสุนัขที่กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ 
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
ตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกาํหนดเพื่อเปลี่ยนสาระสําคัญของบัตรประจําตัวสุนัข 

ในกรณีที่สุนัขทํารายคน  ใหเจาของสุนัขแจงตอหนวยงานที่รับจดทะเบียน  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดโดยไมชักชา 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

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  มีระบบการระบายน้ําและกําจัดส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะ 
กรณีเปนสุนัขควบคุมพิเศษจะตองเลี้ยงในสถานที่  หรือกรงที่ สุนัขไมสามารถเขาถึง

บุคคลภายนอก  และมีปายเตือนใหระมัดระวังโดยสังเกตไดอยางชัดเจน 
(๒) ควบคุมสุนัขมิใหออกนอกสถานที่เลี้ยงโดยปราศจากการควบคุม 
(๓) ควบคุมดูแลสุนัขมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญ  เชน  กอใหเกิดเสียงดังติดตอกันเปนระยะเวลา

นาน  ๆ  เปนตน   
(๔) รักษาสถานที่เลี้ยงสุนัขใหสะอาดอยูเสมอ  จัดเก็บส่ิงปฏิกูลใหถูกสุขลักษณะเปนประจํา  

ไมปลอยใหเปนที่สะสมหมักหมมจนเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผูที่อยูบริเวณใกลเคียง 
(๕) ตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของสุนัข  เชน  เร่ืองอาหาร  ความสะอาด  เปนตน 

ถาเจาของสุนัขไมสามารถเลี้ยงดูสุนัขไดเปนการชั่วคราว  จะตองจัดใหมีผูดูแลความเปนอยูของสุนัขใหเปน
ปกติสุข 
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(๖) เมื่อสุนัขตาย  เจาของสุนัขจะตองกําจัดซากสุนัขใหถูกสุขลักษณะ   เพื่อปองกัน 
มิใหเปนแหลงเพาะพันธุแมลงหรือสัตวนําโรค  ทั้งนี้  โดยวิธีที่ไมกอเหตุรําคาญ  และไมเปนเหตุใหเกิด
การปนเปอนของแหลงน้ํา 

(๗) จัดใหมีการสรางเสริมภูมิ คุมกันโรคในสุนัข   เพื่อปองกันอันตรายจากเชื้อโรค 
ที่เกิดจากสุนัขมาสูคน 

(๘) ในกรณีที่มีเหตุควรสงสัยวา  สุนัขที่เลี้ยงเปนโรคอันอาจเปนอันตรายแกสุขภาพของ
ประชาชน   ใหเจาของสุนัขแยกกักสุนัขนั้นไวตางหาก  และแจงใหหนวยงานที่จดทะเบียนไว   
กองสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานท่ีอื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด
ทราบ  และตองปฏิบัติตามคําแนะนําของสัตวแพทย 

(๙) ปฏิบัติการอื่นใดตามคําแนะนําของเจาพนักงานสาธารณสุข  หรือเจาพนักงานทองถิ่น 
ขอ ๑๗ หามมิใหผูใดเลี้ยงสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือในที่ของบุคคลอื่นโดยปราศจาก

ความยินยอม 
ขอ ๑๘ เจาของสุนัขมีหนาที่กําจัดส่ิงปฏิกูลอันเกิดจากสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  หรือใน

ที่อื่นใดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทันที 
ขอ ๑๙ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเลี้ยงดูสุนัขอีกตอไป  ตองมอบสุนัขพรอมบัตร

ประจําตัวสุนัขใหกับบุคคลอื่น  และเจาของใหมจะตองแจงตอหนวยงานที่จดทะเบียนไว  กองสัตวแพทย
สาธารณสุข  สํานักอนามัย  หรือสถานที่อื่นใดตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดภายใน 
สามสิบวันนับแตวันรับมอบสุนัข 

หากเจาของสุนัขไมสามารถหาเจาของใหมได  จะตองมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานครดูแล 
โดยเสียคาใชจายในการเลี้ยงดูตามที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

 
หมวด  ๔ 

การนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง 
 

 

ขอ ๒๐ ผูใดนําสุนัขออกนอกสถานที่เลี้ยง  ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(๑) พกบัตรประจําตัวสุนัขและตองแสดงบัตรประจําตัวสุนัขเมื่อเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาพนักงานสาธารณสุข  หรือพนักงานเจาหนาที่เรียกตรวจ 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

(๒) ผูกสายลากจูงสุนัขที่แข็งแรงและจับสายลากจูงตลอดเวลา  ในกรณีที่เปนสุนัขควบคุม
พิเศษตองใสอุปกรณครอบปากและจับสายลากจูงหางจากตัวสุนัขไมเกินหาสิบเซนติเมตรตลอดเวลา 

ความใน  (๒)  มิใหใชบังคับในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ขณะที่สุนัขอยูในระหวางการประกวด  การแสดงหรือการประกอบกิจกรรมอื่นใด 

ในทํานองเดียวกัน  แตผูจัดงานจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน 
(๒) ขณะที่สุนัขอยูในการฝกหัด  แตผูฝกจะตองมีมาตรการในการปองกันสุนัขมิใหทํารายคน 
(๓) ขณะที่สุนัขอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่นใดที่มั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะปองกัน 

มิใหสุนัขเขาถึงบุคคลภายนอก 
ขอ ๒๑ หามบุคคลอายุตํ่ากวาสิบหาป  หรือเกินกวาหกสิบหาป  นําสุนัขควบคุมพิเศษ 

ออกนอกสถานที่เลี้ยง  เวนแตจะอยูในกรง  ที่ขัง  หรือเครื่องควบคุมอื่น  ที่มั่นคงแข็งแรง  เพียงพอที่จะ
ปองกันสุนัขมิใหเขาถึงบุคคลภายนอก 

 
หมวด  ๕ 

อํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ 
 

 

ขอ ๒๒ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่พบสุนัขในที่หรือทางสาธารณะ  ในเขตหามเลี้ยงหรือ
ปลอยสุนัข  อันเปนการฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  โดยไมปรากฏเจาของ  ใหพนักงาน
เจาหนาที่กักสัตวดังกลาวไว  และใหดําเนินการตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

ขอ ๒๓ เจาของสุนัขตองอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ในการตรวจสอบ 
ตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

ขอ ๒๔ เจาของสุนัขตองแสดงขอมูล  หลักฐานตาง  ๆ  เกี่ยวกับสุนัข  เมื่อพนักงานเจาหนาที่
รองขอสําหรับการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ขอ ๒๕ ในกรณีที่มีเร่ืองรองเรียนเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัข  พนักงานเจาหนาที่จะตองไมเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับผูรองเรียน  และเจาของสุนัขตองปฏิบัติตามคําแนะนําของพนักงานเจาหนาที่  คําส่ังของ 
เจาพนักงานทองถิ่น  หรือเจาพนักงานสาธารณสุข 

ขอ ๒๖ ผูใดฝาฝนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้  มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  
พ.ศ.  ๒๕๓๕ 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๗ เจาของสุนัขที่เลี้ยงสุนัขไวกอนวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ 
ตองจดทะเบียนสุนัขใหแลวเสร็จภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับ 

ขอ ๒๘ หากเจาของสุนัขไมประสงคจะเล้ียงสุนัขอีกตอไป  อาจมอบสุนัขใหกรุงเทพมหานคร
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้มีผลใชบังคับและใหไดรับยกเวน 
ไมตองเสียคาใชจายตามขอ  ๑๙ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๑  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
อภิรักษ   โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพเิศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฉบับนี้  คือ  โดยที่ เปนการ 
สมควรกําหนดมาตรการในการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร  เพื่อประโยชน
ในการรักษาสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  ปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ
อันตรายจากการเลี้ยงสุนัข  ตลอดจนอันตรายจากเชื้อโรคที่เกิดจากสุนัข  ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวตองตรา
เปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตามมาตรา  ๒๙  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๓๕   
อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  ประกอบกับมาตรา  ๙๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘  จึงจําเปนตองตราขอบัญญัติกรุงเทพมหานครนี้ 


