ไดตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ
ของคําขอและเอกสารตางๆแลว
.................................................................

เลขาธิการสัตวแพทยสภา

สพ.สภ.1.2
เลขทีใ่ บเสร็จ..............วันที่......../......./......
จํานวนเงิน..............................................
ลงชื่อ.....................................................
หมายเหตุ..............................................

คําขอสมัครเปนสมาชิกและขอขึน้ ทะเบียนรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพการสัตวแพทย
(กรณีเคยมีใบอนุญาตฯ) สําหรับชั้นสอง
เขียนที่.................................................
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................
ขาพเจา.......................................................................................นามสกุล..................................................................................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................................................
เกิดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ..................เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................................
สัญชาติ...................เชื้อชาติ.......................ศาสนา..................E-mail address………………...………………….………………...
ที่อยู(ตามทะเบียนบาน) เลขที่............................หมูที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท.................................................. โทร.มือถือ...........................................................
ที่อยู(ที่ทํางาน) เลขที่............................หมูที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย......................
อื่นๆ
สถานที่ติดตอเพื่อสงเอกสาร
ที่อยูตามทะเบียนบาน
ที่อยูที่ทํางาน
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
หลักฐานที่ยื่นพรอมคําขอนี้ :
1. สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
2. สําเนาหลักฐานการศึกษา : สําเนาใบประกาศนียบัตรจากโรงเรียนสัตวแพทยกรมปศุสัตว
3.รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป และขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
4. ใบอนุญาตฉบับเดิม 5. บัตรสมาชิกเดิม 6. ใบผานการฝกอบรมฯ หลักสูตรระยะยาวและหรือระยะสั้น
7. ใบรับรองแพทย
8. คาขึ้นทะเบียนสมาชิก 1,000.- บาท และคาขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ 2,000.- บาท รวมเปนเงิน 3,000.- บาท
ชําระเงินดวยตนเองหรือผานธนาคาร ดังนี้
1. เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ คาธรรมเนียม 10 บาท ชําระไดไมเกิน 49,000 บาท ตอ 1 รายการ
2. ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสยามสแควร (COMP CODE: 0932) คาธรรมเนียม 15 บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร ชื่อบัญชีสัตวแพทยสภา เลขที่บัญชี 026-1-10509-8) คาธรรมเนียม10/20 บาท
(ถาชําระผานตู ATM หรือ K-Cyber banking ตองใสรหัส COMP CODE : 35096)
(กรณีชําระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย หรือ ธ.กสิกรไทย ให DownLoad ใบสั่งจาย (Pay In) โดยระบุ Ref:1 เปนเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน)

สงคําขอ/หลักฐาน/สําเนาการโอนเงินมาที่สํานักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู 1 ตําบลบางไผ อําเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2017-0700-8 โทรสาร. 0-2017-0709
“ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนและเอกสารประกอบคําขอเปนความจริง และถูกตองตรงกับตนฉบับทุกประการ
หากขอความและเอกสารดังกลาวไมเปนความจริงหรือไมถูกตองตรงกับตนฉบับแลว
ขาพเจายินยอมใหสัตวแพทยสภาดําเนินการตามกฎหมายไดทันที ”

(ลงชื่อ)..........................................................ผูขอ
(.........................................................)

สวนของลูกคา

โปรดเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูชําระเงิน

สัตวแพทยสภา
VETERINARY COUNCIL OF THAILAND

สํานักงานสัตวแพทยสภา : 68/8 หมู 1 ถนนนครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709
สาขาที่รับฝาก............................... วันที่ .........................
ชื่อผูฝ
 าก
เพือ
่ นําเขาบัญชี สัตวแพทยสภา เลขทีผ
่ เู สียภาษีอากร 0994000072635
เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ (15 บาท)

...................................................

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)

ชําระไดไมเกิน 30,000 บาท ตอ 1 รายการ

................................................................

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสยามสแควร COMP CODE: 0932 (15/15 บาท)

รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ………0001……….

ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร เลขทีบ
่ ัญชี: 026-1-10509-8 (10/20 บาท)

(ธนาคารกสิกรไทยถาชําระผานตู ATM หรือ K-Cyber Banking ตองใสรหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

เงินสด
Cash

ลงวันที่
Date

ชื่อธนาคาร
Drawee Bank

จํานวนเงินเปนตัวอักษร
Amount in words

สาขา
Branch

จํานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

3,000

(สามพันบาทถวน)

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ชื่อผูนําฝาก/Deposit by ………………………………….
ผูรับเงิน .......................................................

โทรศัพท/Telephone ……………………………………..

*สําหรับธนาคารไทยพาณิชย ไมสามารถชําระผานเคานเตอรธนาคารได

สวนของธนาคาร

โปรดเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูชําระเงิน

สัตวแพทยสภา
VETERINARY COUNCIL OF THAILAND

สํานักงานสัตวแพทยสภา : 68/8 หมู 1 ถนนนครอินทร ตําบลบางไผ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709
สาขาที่รับฝาก............................... วันที่ .........................
เพือ
่ นําเขาบัญชี สัตวแพทยสภา เลขทีผ
่ เู สียภาษีอากร 0994000072635
เคานเตอรเซอรวิสทุกสาขาทั่วประเทศ (15 บาท)

ชําระไดไมเกิน 30,000 บาท ตอ 1 รายการ

ธนาคารไทยพาณิชย สาขาสยามสแควร COMP CODE: 0932 (15/15 บาท)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร เลขทีบ
่ ัญชี: 026-1-10509-8 (10/20 บาท)

ชื่อผูฝ
 าก

...................................................

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)
................................................................
รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ………0001…….….

(ธนาคารกสิกรไทยถาชําระผานตู ATM หรือ K-Cyber Banking ตองใสรหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

เงินสด
Cash

ลงวันที่
Date

จํานวนเงินเปนตัวอักษร
Amount in words

ชื่อธนาคาร
Drawee Bank

(สามพันบาทถวน)

สาขา
Branch

จํานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

3,000

สําหรับเจาหนาที่ธนาคาร
ชื่อผูนําฝาก/Deposit by ………………………………….
โทรศัพท/Telephone ……………………………………..

ผูรับเงิน .......................................................

