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คู่มือส าหรับประชาชน: การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลต าบลนาค าอ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค าอ าเภออุบล

รัตน์ จังหวัดขอนแก่น 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
 

2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ.2535 
 

3) เทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค าเรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ .ศ. 2555 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา 0  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมวเทศบาลต าบลนาค าอ าเภอ
อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 12. สถานที่ให้บริการงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์ 

จังหวัดขอนแก่น/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ (โทร 0 43306095) 
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13. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการย่ืนค าขอและพิจารณาอนุญาต ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2555 
 
14. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าของสุนัข-แมวที่จะขึ้น
ทะเบียนย่ืนแบบค าขอขึ้น
ทะเบียนสุนัข-แมว พร้อม
เอกสารหลักฐานตามที่
ก าหนด 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
นาค าอ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
สุนัข-แมว   ตรวจสอบค าขอ
ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว 
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบ 
 

10 นาที เทศบาลต าบล
นาค าอ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

- 

3) 

- 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
สุนัข-แมว ถ่ายรูปสัตว์เลี้ยง
ท่ีข้ึนทะเบียนด้านหน้าและ
ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน (รวม 3
รูป) 
 

20 นาที เทศบาลต าบล
นาค าอ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

- 

4) 

- 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียน
สุนัข-แมว  จัดท าบัตร
ประจ าตัวสัตว์ให้กับเจ้าของ
สุนัข-แมว 
 

20 นาที เทศบาลต าบล
นาค าอ าเภออุบล
รัตน์ จังหวัด
ขอนแก่น 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 60 นาที 
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15. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
16. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 0 1 ฉบบั (ส าเนาทะเบียน
บ้านเจ้าของสนุขั) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

หนงัสือยิมยอม
จากเจ้าของบ้าน 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าประขาชน
ของเจ้าของบ้าน 
กรณีเจ้าของ 
สนุขั-แมวไมไ่ด้
เป็นเจ้าของบ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 

ใบรับรองท่ีระบุ
การฉีดวคัซีนโรค
พิษสนุขับ้ามาไม่
เกิน 1 ปี มีการ
ระบหุมายเลข
การผลิตวคัซีน
และลงช่ือสตัว
แพทย์ฺผู้ ฉีดพร้อม
เลขท่ีใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
การสตัวแพทย์ 

- 1 1 ฉบบั - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน 
สนุขั-แมว 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

หนงัสือรับรอง
การผา่ตดัท า
หมนัโดยสตัว
แพทย์ผู้ประกอบ
วิชาชีพการสตัว
แพทย์ท่ีได้รับ
อนญุาต(ถ้ามี) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อ านาจในกรณี
เจ้าของสนุขั-แมว
ไมไ่ด้มา
ด าเนินการเอง 

- 1 0 ฉบบั - 

 
17. ค่าธรรมเนียม 

ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลนาค าเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ .ศ. 2555 

18. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนงานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม ส านักปลัด เทศบาลต าบลนาค า  

หมายเหตุ(อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่นโทร 0 43306095) 
2) 19. ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรมอ าเภออุบลรัตน์ 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
หมายเหตุ(โทร 0 4344 60980) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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