
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขึน้ทะเบียนสนุขัและแมว 
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 
 
หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเป็นไปตำมข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ เรื่อง กำรควบคุม
กำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 ข้อ 6.3 และข้อ 7 ดังนี้  

6.3 กำรเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมวต้องด ำเนินกำร ดังนี้  
6.3.1 กำรข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว  
(1) ให้เจ้ำของสุนัข และแมวด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนสุนัข และแมวทุกตัวที่อยู่ในควำมครอบครองต่อ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ และรับบัตรประจ ำตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณ์หรือวิธีกำรก ำหนดระบุตัวตน
ของสุนัขและแมวอ่ืนใด ตำมแบบท่ีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ ก ำหนด  
 (2) หำกเจ้ำของสุนัข และแมวต้องกำรมอบสุนัข และแมว หรือเปลี่ยนแปลงควำมเป็นเจ้ำของให้แก่บุคคล
อ่ืน ต้องแจ้งต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ ภำยใน 15 วัน นับแต่วันที่มอบสุนัขและแมวหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงควำมเป็นเจ้ำของ เพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขบัตรประจ ำตัวสุนัขและแมว หรือสัญลักษณ์ หรือวิธีกำรก ำหนด
ระบุตัวตนของสุนัขและแมวอ่ืนใด 

(3) ในกรณีที่มีสุนัข และแมวเกิดใหม่ ให้เจ้ำของสุนัข และแมวด ำเนินกำรขึ้นทะเบียนภำยใน 30 วัน และ
ต้องจัดกำรให้สุนัข และแมวนั้นได้รับกำรฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ำ  

(4) กรณีที่เจ้ำของน ำสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองย้ำยออกนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ 
โดยถำวร หรือสุนัข และแมวที่อยู่ในครอบครองตำย เจ้ำของสุนัข และแมวต้องด ำเนินกำรแจ้งให้องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ ทรำบภำยใน 15 วัน นับแต่มีกำรย้ำยสุนัขและแมว ออกนอกเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโดย
ถำวร หรือวันที่สุนัขและแมวตำย  

6.3.2 กำรป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ  
(1) เจ้ำของสุนัข และแมว ต้องจัดกำรให้สุนัข และแมวทุกตัวได้รับกำรฉีดวัคซีนจำกสัตวแพทย์ หรือผู้ได้รับ

มอบหมำยเป็นหนังสือจำกสัตวแพทย์ หรือผู้ประกอบกำรบ ำบัดโรคสัตว์ โดยกำรฉีดวัคซีนครั้งแรกต้องด ำเนินกำร
เมื่อสุนัข และแมวนั้นมีอำยุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปแต่ไม่เกินสี่ เดือนและต้องจัดกำรให้ได้รับกำรฉีดวัคซีนครั้งต่อไป 
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดในใบรับรองกำรฉีดวัคซีน  

(2) หำกเจ้ำของสุนัข และแมวพบเห็นอำกำร หรือสงสัยว่ำสุนัข และแมวในครอบครองมีอำกำรของโรคพิษ
สุนัขบ้ำให้กักสุนัข และแมวไว้ และแจ้งต่อองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ ภำยในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชน์ใน
กำรควบคุมโรค  

(3) ในกรณีที่เกิดกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่ตำมประกำศเขตก ำหนดโรคระบำดชั่วครำว         
ให้เจ้ำของสุนัข และแมวท ำกำรควบคุมสุนัข และแมวไว้ ณ สถำนที่เลี้ยงสัตว์จนกว่ำจะสิ้นระยะเวลำตำมประกำศ 



6.3.3 กำรควบคมุด้ำนสุขลักษณะ  
(1) เจ้ำของสุนัข และแมวต้องจัดสถำนที่เลี้ยงสุนัข และแมวให้เหมำะสมและดูแลสถำนที่เลี้ยงให้สะอำดถูก

สุขลักษณะอยู่เสมอ  
(2) เจ้ำของสุนัข และแมวต้องควบคุมดูแลสุนัข และแมว มิให้ก่อเหตุเดือดร้อนร ำคำญหรือเป็นอันตรำยต่อ

ผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง  
6.3.4 กำรควบคุมเมื่อน ำสุนัข และแมวออกจำกสถำนที่เลี้ยงสัตว์  
(1) เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบของเจ้ำพนักงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข  ให้เจ้ำของสุนัข 

และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมำยประจำตัวสุนัข และแมว และต้องมีกำรควบคุมดูแลมิให้เกิดเหตุเดือดร้อน
ร ำคำญหรือเป็นอันตรำยต่อบุคคลอื่น 

(2) เจ้ำของสุนัขและแมวต้องจัดกำรมูลสัตว์หรือของเสียอันเกิดจำกสุนัขและแมว  ในสถำนที่หรือทำง
สำธำรณะ หรือสถำนที่อ่ืนใดให้ถูกสุขลักษณะโดยทันที 

ข้อ 7 ผู้ใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญัตินี้ต้องระวำงโทษตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข  พ.ศ. 
2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
โนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

โทร. 044 – 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:00 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 1 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้ำของสุนัขยื่นค ำขอจดทะเบียนสุนัขตำมแบบคลส.2 พร้อม
หลักฐำนและเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำขอและเอกสำรหลักฐำน 
พร้อมทั้งลงรับค ำขอ 

2 ชั่วโมง กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   

2) กำรพจิำรณำ 
กำรจดทะเบียนสุนัข กรณีน ำสุนัขมำด้วย 
1. สัตวแพทย์ตรวจสุขภำพสุนัขและไมโครชิฟ หำกไม่มีไมโคร
ชิฟด ำเนินกำรฝังไมโครชิฟ  

2 ชั่วโมง กองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม   



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจดทะเบียนสุนัข  
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวสุนัข  
4. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมอบบัตรประจ ำตัวสุนัขให้เจ้ำของ
สุนัข โดยให้เจ้ำของสุนัขลงนำมในสมุดคุมทะเบียนสุนัข 
(หมำยเหตุ: (กรณี ไม่ได้น ำสุนัขมำด้วย 1.เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจดทะเบียนสุนัข 2.เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรจัดท ำบัตรประจ ำตัวสุนัข 3.เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบมอบบัตรประจ ำตัวสุนัขให้เจ้ำของสุนัขโดยให้
เจ้ำของสุนัขลงนำมในสมุดคุมทะเบียนสุนัข))  

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ
เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ
เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 

3) 
 

ใบรบัรอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( ในกรณีที่สุนัขได้รับกำรฝังไมโครชิปแล้ว ) 

- 

4) 
 

หนังสอืยนิยอมใหส้นุัขพกัอำศยัจำกเจ้ำของบ้ำนทีส่นุัขอำศัยอยู่ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
5) 

 
หนังสอืรบัรองกำรฉดีวัคซนีปอ้งกนัโรคพษิสนุัขบ้ำมำไม่เกนิหนึ่งป ีมี
กำรระบหุมำยเลขกำรผลติวคัซนี และลงชือ่สตัวแพทย ์พรอ้มเลขที่
ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีกำรสตัวแพทย์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนังสอืเดนิทำง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ
เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 

7) 
 

แบบค ำขอจดทะเบยีนสนุัข แบบ คลส.2 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนังสอืรบัรองกำรผำ่ตดัท ำหมัน (ถ้ำม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจทีถู่กต้องตำมกฎหมำย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเจ้ำของไม่สำมำรถมำยื่นค ำขอด้วยตนเอง โดยมีกำร
มอบอ ำนำจ ) 

- 

10) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ

เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
11) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ( กรณีเอกสำรที่ยื่นเป็นเอกสำรส ำเนำ จะถูกเก็บไว้แนบ
เรื่องกำรยื่นค ำขอ ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมกำรขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  ค่ำธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  
104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1)  แบบค ำขอขึ้นทะเบียนสุนัข – แมว 

 
หมำยเหต ุ
กรณี กำรออกหน่วยให้บริกำรนอกสถำนที่ ให้ประชำชนน ำส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำน
มำยื่นขอรับกำรจดทะเบียนสุนัข 

 


