
  1/5 

 

คูม่อืส าหรับประชาชน: การขอขึน้ทะเบยีนสนุขั 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา 
 
1. ชือ่กระบวนงาน: การขอขึ้นทะเบียนสุนัข 
2. หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพรกษา 
3.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมูข่องงานบรกิาร:การขึ้นทะเบียน 
5. กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 
   3.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
7. พืน้ทีใ่ห้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายขอ้บงัคับ/ขอ้ตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: 
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา เร่ือง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2556 
   3.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ชอ่งทางการให้บริการ 

สถานที่ใหบ้ริการ เจ้าของสุนัขให้ยืน่ค าขอขึ้นทะเบียนสุนัข ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  / ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองแพรกษา
เลขที่ 229 หมู่ 5 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280  ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปดิให้บรกิาร วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่มีพักเที่ยง) 
10. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงือ่นไข ในการยืน่ค าขอ และในการพจิาณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ์ วิธีการ 
ผู้ใดประสงค์ขอขึ้นทะเบียนสุนัข ยื่นค าขอตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์ก าหนด ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอขึ้นทะเบียนตามข้อก าหนดของท้องถิ่น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมือง
แพรกษา 

2. เงื่อนไขในการยื่นค าขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของท้องถิ่น) 
(1) ในกรณีที่เจ้าของสุนัขมิได้เป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้าน ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าบ้าน 
(2) เจ้าของสุนัขต้องน าใบรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไปขึ้นทะเบียน ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ ศูนย์สุขภาพชุมชน 

เทศบาลเมืองแพรกษา ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่สุนัขเกิด หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่น าสุนัขมาเลี้ยงในเขตเทศบาลเมืองแพรกษา 
(3) เมื่อมีการเปลี่ยนเจ้าของ ให้เจ้าของใหม่แจ้งต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาล

เมืองแพรกษาให้ด าเนินการภายใน 30 วัน 
 (4) เมื่อตาย เจ้าของสุนัขต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองแพรกษา
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่มีการย้ายที่อยู่ของสุนัข ให้เจ้าของสุนัขแจ้งต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/ ศูนย์สุขภาพชุมชน 
เทศบาลเมืองแพรกษา ให้ด าเนินการภายใน 30 วัน
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(5)ในกรณ ีทีส่นุขัตาย 
(6)ในกรณทีีส่นุขัหาย เจ้าของสนุัขต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ที่ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองแพรกษา ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่

ทราบ และหากเจ้าของสุนัขพบสุนัขก็ต้องแจ้งหน่วยงานทราบภายใน 3 วัน 
 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที่รบัผดิชอบ 
 
 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอยีดของขัน้ตอนการบริการ ระยะเวลา 
สว่นงาน/หนว่ยงาน           

ที่รบัผดิชอบ 
หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนยื่นแบบค าขอขึ้น  ทะเบียน 15นาที 
กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล ้อม 
 

2) 
การตรวจสอบ 
เอกสาร 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง              
ของค าขอและความครบถ้วนของ เอกสาร
หลักฐานทันที 
  กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้
ยื่นค าขอให้แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือด าเนินการ 

15นาที 
 

 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล ้อม  

3) การพิจารณา 

กรณ ีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
  เสนอพิจารณาขึ้นทะเบียนสุนัข 
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์แนะน าให้ปรับปรุง
แก้ไข 

 
    15 -20วัน 
 
 ์ 

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล ้อม 

 

 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 15 - 30 วัน 
12.งานบรกิารนี ้ผา่นการด าเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว้ 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจ านวนเอกสารที่ต้องมายื่น) 

 

 

ที ่
รายการเอกสารยนืยนั

ตัวตน 
หนว่ยงานภาครัฐ                 
ผูอ้อกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หนว่ยนบัเอกสาร หมายเหต ุ

1) บัตรประจ าตัว ประชาชน - 1 1 ฉบับ - 

2) ส าเนาทะเบียนบา้น - 1 1 ฉบับ - 

3) 
ใบรับรองการฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า 

- 1 1 ฉบับ - 

 

14.คา่ธรรมเนียม 
ไม่เสียอัตราค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนสุนัข
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15.ชอ่งทางการร ้องเรยีน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  / ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองแพรกษาเลขที่ 229 หมู่ 5 ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรปราการ 10280  โทรศัพท์ 02-136-9610 ต่อ 0 ,โทรสาร 02-136-9645                                                                                                      

16.ตัวอยา่งแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง) 

1) แบบค าขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว 

 

 

วนัที่พมิพ ์ 01/07/2564 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์ 
จัดท าโดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
อนมุัตโิดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพรโ่ดย เทศบาลเมืองแพรกษา 



 
แบบค าขอขึน้ทะเบียนสนุขั-แมว  

   เขียนที่................................................................ 
วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ................ 

๑.  ประวตัเิจา้ของ 
นาย/นาง/นางสาว.....................................................สกุล.............................................................(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

เลขหมายประจ าตัวประชาชน.........................................................................................     
(ที่อยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน) บ้านเลขที่......................... หมู่ที.่............หมู่บ้าน/อาคาร.......................................... 
ซอย/ถนน...........................................แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ....................................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์..................................................... 

๒.  ขอ้มูลดา้นสตัวเ์ลีย้ง 
จ านวนสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  ดังนี้ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
  สุนัข  จ านวน..............................ตัว (เพศเมีย............ตัว/เพศผู้.................ตัว) 
  แมว  จ านวน..............................ตัว(เพศเมีย............ตัว/เพศผู้.................ตัว) 
(ที่อยู่ที่เลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน) บ้านเลขที่......................... หมู่ที่.............หมู่บ้าน/อาคาร.......................................................... 
ซอย/ ถนน...........................................ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 
 

ขอ้มูลสตัวเ์ลีย้ง ขอ้มูลวคัซนีและท าหมนั อาย ุ ลักษณะการเลี้ยง 
ที ่ ประเภท ชือ่ เพศ ส ี ประวตัิการฉีด

วคัซนี 

วดป.ที่เคยฉดี
ครั้งลา่สดุ 

การท าหมนั ป ี เดอืน 

1 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

2 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

3 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

4 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

5 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

6 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

7 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

8 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

 
ลงชื่อ...............................................เจ้าของสัตว์              ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียน 
    (..................................................) (..................................................) 

-มีต่อด้านหลัง- 
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ขอ้มูลสตัวเ์ลีย้ง ขอ้มูลวคัซนีและท าหมนั อาย ุ ลักษณะการเลี้ยง 
ที ่ ประเภท ชือ่ เพศ ส ี ประวตัิการฉีด

วคัซนี 
วดป.ทีฉ่ดี การท าหมนั ป ี เดอืน 

9 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

10 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

11 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

12 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

13 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

14 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

15 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

16 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

17 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

18 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

19 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

20 สุนัข 
แมว 

 ผู้
เมีย 

 เคยฉีด 
ไม่เคยฉีด 

 ยังไม่ได้ท า 
ท าหมันแล้ว 
ฉีดยาคุม 

  จ ากัดตลอดเวลา 
จ ากัดบางเวลา 
ปล่อยตลอดเวลา 

      
 


