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แบบคําขอจดทะเบียนสุนัข
เขียนที่ ........................................................
วันที.่ .........เดือน....................................พ.ศ. .........
ขาพเจาขอยื่นคํารองเพื่อขอขึ้นทะเบียนสุนัขและทําบัตรประจําตัวสุนขั ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล เจาของสุนัข........................................................................... ...........................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที.่ .........หมูที่.......หมูบาน...............................ซอย..................ถนน..........................
แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ.........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย. .................
สุนัข ชื่อ................................... รหัสไมโครชิป
เพศ { ผู { เมีย อายุ..........ป..........เดือน วันเกิด.............................................
สายพันธุ. ................................................... {เปนสุนัขควบคุมพิเศษ { ไมเปนสุนขั ควบคุมพิเศษ
สี / ลักษณะ.........................................................................................................................................................
{ ทําหมัน { ยังไมทําหมัน ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งสุดทายเมื่อ.............................................
ที่อยูของสุนัขบานเลขที่.....................หมูที่..............หมูบาน...................................ซอย....................................
ถนน....................................แขวง ........................................เขต .......................................... กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย. ......................... โทรศัพท..............................................
ทั้งนี้ ไดแนบหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน ดังนี้
{ ใบรับรอง
{ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจาของสุนัข พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
{ สําเนาทะเบียนบานที่สุนัขอาศัยอยู พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
{ หนังสือยินยอมใหสุนัขพักอาศัยจากเจาของบานที่สุนัขอาศัยอยู
{ หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาไมเกินหนึ่งป มีการระบุหมายเลขการผลิตวัคซีน
และลงชื่อสัตวแพทย พรอมเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
{ หนังสือรับรองการผาตัดทําหมันจากสัตวแพทย (ถามี)
{ หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ลงชื่อ.....................................................ผูยื่นคําขอ
(...................................................)

(สําหรับเจาหนาที่)
ตรวจสอบแลวหลักฐานถูกตอง
ลงชื่อ..............................................
(...........................................)
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ใบรับรอง
รหัสไมโครชิป (เขียนหรือติดสติกเกอรที่นี่)
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. .........
ขาพเจา นายสัตวแพทย / สัตวแพทยหญิง ...................................................................................................................
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย เลขที่ ..........................................................................................................
สถานที่ออกใบรับรอง
{ หนวยงาน ...............................................................................................................................................................
{ สถานพยาบาลสัตวชื่อ .................................................................... ใบอนุญาต เลขที่ ............................................
เลขที่ ................ หมูที่ ............ หมูบาน .......................... ซอย ................................. ถนน ..........................................
แขวง/ตําบล ............................. เขต/อําเภอ .............................. จังหวัด .............................รหัสไปรษณีย ..................
โทรศัพท .............................
ไดทําเครื่องหมายระบุตัวสุนัขของ (ชื่อ-สกุล) ..............................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
ที่อยูเลขที่ ............ หมูที่ .......... หมูบาน ............................. ซอย ................................... ถนน ....................................
แขวง ...................... เขต ............................. กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย................. โทรศัพท ......................โดย
{ การฝงไมโครชิป (Microchip) รหัสขางตน
{ .................................................................................................................................................................................
ใหแกสุนัข ตามรายละเอียดนี้
ชื่อสุนัข ............................................ เพศ { ผู { เมีย อายุ.........ป..........เดือน วันเกิด........................
สายพันธุ........................................... สุนัขควบคุมพิเศษ
สี / ลักษณะ.............................................................
.......................................................... { เปน { ไมเปน ................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูบันทึก และใหรายละเอียดรูปพรรณสัณฐานดังรายละเอียดขางตนถูกตอง
ตามความเปนจริง
ลงชื่อ...........................................................
(.........................................................)
หมายเหตุ : ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข พ.ศ.๒๕๔๘ ระบุสุนัขควบคุม
พิเศษไว ๕ สายพันธุ สัตวแพทยผูบันทึกใบรับรองตองทําเครื่องหมายในชองสุนัขควบคุมพิเศษ คือ
๑. พิทบูลเทอรเรีย
๒. บูลเทอรเรีย
๓. สเตฟฟอรดเชอรบูลเทอรเรีย
๔. รอทไวเลอร
๕. ฟราบราซิลเรียโร
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แบบคําขอเปลีย่ นแปลงสาระสําคัญเกี่ยวกับสุนัข
เขียนที่ ...........................................................
วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .........
ขาพเจาขอเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญการจดทะเบียนสุนัข ดังนี้
{ เปลี่ยนเจาของสุนัข
เจาของสุนัขเดิม
เจาของสุนัขใหม
ชื่อ....................................นามสกุล......................................... ชื่อ....................................นามสกุล.........................................
เกิดวันที่..........................อายุ.......ป
เกิดวันที่..........................อายุ.......ป
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน

{ เปลี่ยนสถานทีเ่ ลี้ยงสุนัข
สถานที่เลี้ยงสุนัขเดิม
บานเลขที่..........................................หมูที่...............................
หมูบาน...................................................................................
ซอย/ถนน...............................................................................
แขวง....................................เขต.............................................
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย..........................................
โทรศัพท.................................................................................

สถานที่เลี้ยงสุนัขใหม
บานเลขที่..........................................หมูที่...............................
ซอย/ถนน...............................................................................
ตําบล/แขวง.............................................................................
อําเภอ/เขต...............................................................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.............................
โทรศัพท.................................................................................

{ เปลี่ยนสาระสําคัญของสุนัข
สาระสําคัญของสุนัขที่แจงไว
สุนัข ชื่อ................................................รหัสไมโครชิป

สาระสําคัญของสุนัขที่แกไข
สุนัข ชื่อ................................................รหัสไมโครชิป

เพศ { ผู { เมีย อายุ..........ป.......... วันเกิด..........................
สี/ลักษณะ................................................................................
สายพันธุ..................................................................................
{ เปนสุนัขควบคุมพิเศษ { ไมเปนสุนัขควบคุมพิเศษ
{ ทําหมัน { ยังไมทําหมัน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งสุดทายเมื่อ.....................

เพศ { ผู { เมีย อายุ..........ป.......... วันเกิด..........................
สี/ลักษณะ................................................................................
สายพันธุ..................................................................................
{ เปนสุนัขควบคุมพิเศษ { ไมเปนสุนัขควบคุมพิเศษ
{ ทําหมัน { ยังไมทําหมัน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาครั้งสุดทายเมื่อ.....................

(พลิก)

-๒{ แจงสุนัขหาย เมื่อวันที่ ............................................................................................................................................................
{ แจงสุนัขตาย เมื่อวันที่................................สายเหตุการตายคือ.............................................................................................................
{ ขอทําบัตรใหม เนื่องจาก { บัตรหาย { บัตรชํารุด { อื่นๆ .................................................................................

ลงชื่อ.....................................................เจาของสุนัข
(...................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผูยื่นแทน
(...................................................)
หลักฐานแนบประกอบการขอเปลี่ยนเจาของ
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบานที่สุนัขอาศัยอยู
หนังสือยินยอมจากเจาบาน (กรณีเจาของสุนัขไมไดเปนเจาบาน)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาบาน (กรณีเจาของสุนัขไมไดเปนเจาบาน)
หนังสือมอบอํานาจกรณีเจาของสุนัขไมไดมาดําเนินการเอง

(สําหรับเจาหนาที่)
ตรวจสอบแลวหลักฐานถูกตอง
ลงชื่อ..............................................
(...........................................)

