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คูมอืสําหรับประชาชน: การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตวสุนัขและแมว พ.ศ.2557 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวสุนัขและแมว พ.ศ.2557 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดยีว  

4. หมวดหมูของงานบริการ: ข้ึนทะเบยีน  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

    1) ขอบัญญัตติําบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวสุนัขและแมว พ.ศ.2557 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ขอบัญญัตอิงคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น เรื่อง การ

ควบคุมการเลี้ยงหรอืปลอยสัตวสุนัขและแมว พ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การทําทะเบยีนสุนัขและแมว  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ สํานักปลัด / ฝายสาธารณสุข  องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น/ตดิตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

   หลักเกณฑ 

     เจาของสุนัขและแมว ตองปฏิบัต ิดังตอไปนี้ 

       1. ใหเจาของสุนัขและแมวนําสุนัขและแมวที่มีอายุตัง้แต 2 เดอืน ไมเกนิ 3 เดอืน ไปทําทะเบยีนที่กองหรอื

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรอืตามสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นกําหนดและนัดหมายตามแบบ 

คลสม.1 
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       2. เจาของสุนัขและแมวตองนําเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่จดทะเบยีนไวแลวมาข้ึนทะเบยีนที่กองหรอื

สวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม หรอืตามสถานที่ที่องคการบริหารสวนตําบลดงเย็นกําหนดและนัดหมายตามแบบ 

คลสม.2 

       3. ผูมีสทิธิ์ข้ึนทะเบยีนสุนัขและแมวตองอยูในฐานะเจาของบาน กรณเีจาของหรอืผูครอบครองสุนัขและแมว

ที่ไมไดเปนเจาของบาน เชน ผูเชาบานพักอาศัย จะตองมีหนังสอืยนิยอมจากเจาของบานใหสุนัขและแมวพักอาศัย 

ตามแบบ คลสม.4 

      4.หลังจากจดทะเบยีนสุนัขและแมวแลว เจาของสุนัขและแมวตองนําสุนัขและแมวไปข้ึนทะเบยีนใหเสร็จ

ภายใน 30 วัน นับตัง้แตจดทะเบยีน 
 

   วธิกีาร 

       1. เจาของสุนัขและแมว นําสุนัขและแมวอายุตั้งแต 2 เดอืนไมเกนิ 3 เดอืน ไปทําทะเบยีนที่องคการบริหาร

สวนตําบลดงเย็น 

    2. กรณทีี่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการข้ึนทะเบยีนสุนัขและแมว เชน การยายที่อยูสุนัขและแมว การ

เปลี่ยนเจาของ การเปลี่ยนแปลงสาระในการข้ึนทะเบยีนสุนัขและแมว หรอืบัตรประจําตัวสุนัขและแมวเปนตน 

เจาของสุนัขและแมวตองยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงพรอมหลักฐานตามแบบ คลสม.5 ตอองคการบรหิารสวนตําบล ดง

เย็นภายใน 30 วัน 

    3. กรณีสุนัขและแมวตายตองแจงองคการบริหารสวนตําบลดงเย็นภายใน 30 วัน 

    4. กรณสีุนัขและแมวหาย เจาของสุนัขและแมวตองแจงองคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น และหาพบแลวตอง

แจงดวย 

    5. การแจง เจาของสุนัขและแมวอาจแจงทางไปรษณยีลงทะเบยีน ได 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

- 
 

เจาของสุนัขและแมว ที่มี

สุนัขและแมวอายุตัง้แต 2 

เดอืนไมเกนิ 3 เดอืน ไปทํา

ทะเบยีนโดยยื่นคําขอ

พรอมเอกสารหลักฐาน 
 

2 นาที องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ 5 นาที องคการบรหิาร - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 ข้ึนทะเบยีน และเอกสาร

หลักฐานประกอบ 
 

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

3) 

การพิจารณา 

 
 

รับข้ึนทะเบยีนสุนัขและ

แมว 
 

3 นาที องคการบรหิาร

สวนตําบลดง

เย็น อําเภอบาน

ดุง จังหวัด

อุดรธาน ี

- 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม   10 นาท ี
 

14. งานบริการนี ้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

    ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สําเนาทะเบยีน

บานเจาของหรอื

ผูครอบครอง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) 

สําเนาทะเบยีน

บานสุนัขและ

แมวพักอาศัย 

กรณเีจาของ

บานไมไดพัก

อาศัยอยูรวมกัน

กับสุนัขและแมว 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) 

หนังสอืยนิยอม

จากเจาของบาน 

กรณเีจาของ

สุนัขและแมว

ไมไดเปนเจาของ

บาน ตามแบบ 

คลสม.3 พรอม

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชน

เจาของบาน 

- 0 0 ฉบับ (- หนังสอื

ยนิยอมฉบับจรงิ 

1 ฉบับ 

- สําเนาบัตร

ประชาชนเจาของ

บาน 1 ฉบับ) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

ใบรับรองการฉดี

วัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบา 

ฉดีมาแลวไมเกิน

หนึ่งปที่ มีระบุ

หมายเลขการ

ผลติวัคซีน 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสอืรับรอง

การจดทะเบยีน

สุนัขและแมว 

ตามแบบ คล

สม.1 

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) 

หนังสอืมอบ

อํานาจในกรณี

เจาของบานไม

ไดมาดําเนนิการ

ข้ึนทะเบยีนสุนัข

และแมวเอง 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

หนังสอืรับรอง

การผาตัดทํา

หมันโดยผู

ประกอบวชิาชีพ

การสัตวแพทย 

(ถามี)  

- 1 0 ฉบับ - 

16. คาธรรมเนยีม 

1) ไมมคีาธรรมเนยีม 

 คาธรรมเนยีม 0 บาท 

17. ชองทางการรองเรียน 

  1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลดงเย็น หมายเลขโทรศัพท 0-4213-6092 

 2) ชองทางการรองเรียน www.dongyen.go.th 

 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหต ุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบ คลสม.1 

2) แบบ คลสม.2 

3) แบบ คลสม.3 

4) แบบ คลสม.4 

5) แบบ คลสม.5 

6) แบบ คลสม.6 
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วันท่ีพิมพ 05/08/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที่ 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลดงเย็น 

อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


