
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การจดทะเบยีนสนุขั 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 29ก าหนดใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอี านาจออกขอ้ก าหนดของทอ้งถิน่เพือ่

ก าหนดใหส้ว่นใดสว่นหนึง่หรอืทัง้หมดของพืน้ทีใ่นเขตอ านาจของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้เป็นเขตควบคมุการเลีย้งและปลอ่ยสตัว ์

กรุงเทพมหานครจงึไดอ้อกขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสุ นัข พ.ศ. 2548 ก าหนดให ้

กรุงเทพมหานครเป็นเขตควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสนัุข และเจา้ของสนัุขตอ้งน าสนัุขหรอืใบรับรองแลว้แตก่รณีไปจดทะเบยีน 

ณ สถานทีท่ี ่

 

ก าหนด ภายในหนึง่รอ้ยยีส่บิวนันับแตว่นัทีส่นัุขเกดิหรอืภายในสามสบิวนันับแตว่นัทีน่ าสนัุขมาเลีย้งในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสนัุข พ .ศ. 2550 ก าหนดขัน้ตอนการจดทะเบยีนสนัุขไวส้อง

ขัน้ตอนคอื 

 

ขัน้ตอนที ่1 การท าเครือ่งหมายระบตุวัสนัุขอยา่งถาวร ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้เชน่การฝังไมโครชปิ เป็นตน้ จากสตัวแพทย์

พรอ้มออกใบรับรอง 

 

ขัน้ตอนที ่2 ใหเ้จา้ของสนัุขแจง้ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที ่เพือ่บนัทกึรายละเอยีดรูปพรรณสณัฐานของสนัุขและรหัสไมโครชปิ 

รายละเอยีดเจา้ของสนัุข สถานทีท่ีส่นัุขอาศยั พรอ้มออกบตัรประจ าตวัสนัุข  

 

(รายละเอยีดตามเอกสารทีแ่นบ) 

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐ านทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดั งกลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 
ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 4 ชัว่โมง 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

เจา้ของสนัุขยืน่ค าขอจดทะเบยีนสนัุขตามแบบคลส .2 พรอ้ม

หลกัฐานและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบค าขอและเอกสารหลกัฐาน 
พรอ้มทัง้ลงรับค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 2 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

การจดทะเบยีนสนัุข 

    กรณีน าสนัุขมาดว้ย 
1. สตัวแพทยต์รวจสขุภาพสนัุขและไมโครชฟิ หากไมม่ี

ไมโครชฟิด าเนนิการฝังไมโครชฟิ 
2. เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบด าเนนิการจดทะเบยีนสนัุข  

3. เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบด าเนนิการจัดท าบตัรประจ าตวั
สนัุข 

4. เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบมอบบตัรประจ าตวัสนัุขให ้

เจา้ของสนัุข โดยใหเ้จา้ของสนัุขลงนามในสมดุคมุทะเบยีนสนัุข  
(หมายเหต:ุ (กรณี ไมไ่ดน้ าสนัุขมาดว้ย 

1.เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบด าเนนิการจดทะเบยีนสนัุข  
2.เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบด าเนนิการจัดท าบตัรประจ าตวัสนัุข  

3.เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบมอบบตัรประจ าตวัสนัุขใหเ้จา้ของสนัุข
โดยใหเ้จา้ของสนัุขลงนามในสมดุคมุทะเบยีนสนัุข))  

สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ ( ส าเนาทะเบยีนบา้นทีส่นัุขอาศยัอยูพ่รอ้มรับรองส าเนา

ถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

 ใบรบัรอง (ในกรณีทีส่นุขัไดร้บัการฝงัไมโครชฟิแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

ส านักอนามัย 

3) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของสนุขัพรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

4) 

 

 หนงัสอืยนิยอมใหส้นุขัพกัอาศยัจากเจา้ของบา้นทีส่นุขั

อาศยัอยู ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองการฉดีวคัซนีป้องกนัโรคพษิสนุขับา้มาไมเ่กนิหนึง่ปี 

มกีารระบุหมายเลขการผลติวคัซนี และลงชือ่สตัวแพทย ์พรอ้ม

เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวชิาชพีการสตัวแพทย์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

หนงัสอืรบัรองการผา่ตดัท าหมนั (ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

กรณีเจา้ของไมส่ามารถมายืน่ค าขอดว้ยตนเอง       - หนงัสอืมอบ
อ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย  - ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 



 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนสนุขั 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 

กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอจดทะเบยีนสนัุข 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การจดทะเบยีนสนัุข  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: จดทะเบยีน 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง การควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสนัุข พ .ศ. ๒๕๔๘  

  

2)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  
  

3)ระเบยีบกรุงเทพมหานครวา่ดว้ยการควบคมุการเลีย้งหรอืปลอ่ยสนัุข พ .ศ. ๒๕๕๐  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การจดทะเบยีนสนัุข ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 25/07/2015 20:36 
 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


