
คู่มือส ำหรับประชำชน : ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู้ใดเลี้ยงสุนับอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปไว้ในครอบครอง ต้องน าสุนัขนั้นไปแสดงความจ านงขอรับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีท่ีซึ่งต้องน าสุนัขไปฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 
  2. สุนัขตัวใดได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขออกใบส าคัญรับรองการฉีดวัคซีน 
และมอบเหรียญซึ่งมีตัวอักษรซึ่งมีความหมายว่า ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว และมีเลข
ทะเบียนให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองไปติดหรือแขวนไว้ท่ีปลอกคอสุนัขเป็นเครื่องหมายประจ าตัวสุนัข 
 
  ใบส าคัญรับรองการฉีดวัคซีนนี้ เจ้าของหรือผู้ครอบครองจะต้องเก็บรักษาไว้ เพื่อตรวจสอบและเพื่อไปรับ
การฉีดวัคซีนอีก 
 
  3. เจ้าพนักงานสาธารณสุขจะก าจัดสุนัขที่ไม่ปรากฏเจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือท่ีไม่มีเครื่องหมาย 
หรือใบส าคัญแสดงว่าได้รับการฉีดวัคซีนตามก าหนด โดยวิธีการวางยาเบื่อ หรือวิธีอื่นใดท่ีเห็นสมควร และน า
ซากสุนัขที่ก าจัดไปฝัง หรือเผา ตามแต่เห็นสมควรเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นร าคาญแก่ชาวบ้าน 
 
  4. ผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท 
  
 
 
 
 
 
 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยยอด 
โทรศัพท์ 0-7527-1500 , 0-7527-1331 ต่อ 25 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต์ www. 
huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 0 - 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เทศบาลต าบลห้วยยอด ได้มี
ประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ต้องน าสุนัขไปฉีด
วัคซีน 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน เทศบาลต าบลห้วยยอด 
อ าเภอห้วยยอด จังหวัด

ตรัง 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ใบส ำคัญรับรองกำรฉีดวัคซีน และเหรียญ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
(หมายเหตุ: -) 

เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วย
ยอด จังหวัดตรัง 

 
 
 
 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) 1. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ      ตัวละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) 2. ฉีดยำคุมก ำเนินสุนัขและแมว   ตัวละ 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
3) 3. ยำฉีดโรคเรื้อน   ตัวละ 

(หมายเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 30 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลห้วยยอด โทรศัพท์ 0-7527-1500 , 0-7527-1331 ต่อ 25  
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต์ www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนย์บริการประชาชน 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))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น เทศบาลต าบลห้วยยอด อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 



1)เทศบัญญัติเทศบาลต าบลห้วยยอด เรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  พ.ศ. 2531  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ไม่ได้ก าหนด 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทต.ห้วยยอด 14/09/2558 16:38 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


