UPDATE 27/8/63

ได้ ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์
ของคาขอและเอกสารต่างๆแล้ ว

สพ.สภ.1.5

เลขที่ใบเสร็จ..............วันที่......../......./......
จานวนเงิน..............................................
ลงชื่อ.....................................................
หมายเหตุ..............................................

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

เลขาธิการสัตวแพทยสภา

คาขอหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์
เขียนที่.................................................
วันที่.................เดือน.................................พ.ศ................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................นามสกุล......................................................................
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................
...................................................
เกิดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ..................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน..................................................................
สัญชาติ............เชื ้อชาติ...............ศาสนา.............E-mail address………………...………………….…… Line..…………………..
ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้ าน) เลขที่............................หมู่ที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................
ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................................
รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์.................................โทร.มือถือ...................................... โทร.ฉุกเฉิน................................
ที่อยู่(ที่ทางาน) ชื่อหน่วยงาน ......................................................เลขที่.................. หมู่ที่............. ตรอก/ซอย..............................
ถนน...........................ตาบล/แขวง.......................อาเภอ/เขต.........................จงั หวัด...........................รหัสไปรษณีย์.....................
สถานที่ติดต่ อเพื่อส่ งเอกสาร
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้ าน
ที่อยู่ที่ทางาน
อื่น ๆ โปรดระบุ
...........................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หลักฐานที่ย่ นื พร้ อมคาขอนี ้ : (เอกสารสาเนาทุกฉบับโปรดรั บรองสาเนาถูกต้ อง)
(1) แสดงบัตรประจาตัวประชาชน ในกรณีที่มายื่นด้ วยตัวเอง ณ สานักงานสัตวแพทยสภา
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในกรณีที่ไม่สามารถมาได้ ด้วยตัวเอง หรือแนบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
(3) ค่าธรรมเนียมขอหนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ 500.- บาท

(ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา เล่ ม 137 ตอนที่ 55ก ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563)
ชาระเงินด้ วยตนเองหรื อผ่ านธนาคาร ดังนี ้
1. เคาน์เตอร์ เซอร์ วิสทุกสาขาทัว่ ประเทศ ค่าธรรมเนียม 10 บาท ชาระได้ ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ (COMP CODE: 0932) ค่าธรรมเนียม 15 บาท
3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์ ชื่อบัญชีสตั วแพทยสภา เลขที่บญ
ั ชี 026-1-10509-8) ค่าธรรมเนียม10/20 บาท
(ถ้ าชาระผ่านตู้ ATM หรือ K-Cyber banking ต้ องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
(กรณีชาระเงินที่ ธ.ไทยพาณิชย์ หรือ ธ.กสิกรไทย ให้ DownLoad ใบสัง่ จ่าย (Pay In) โดยระบุ Ref:1 เป็ นเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน)

ส่งคาขอ/หลักฐาน/สาเนาการโอนเงินมาที่สานักงานสัตวแพทยสภา เลขที่ 68/8 หมู่ 1 ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0-2017-0700-8 โทรสาร. 0-2017-0709
“ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความข้ างต้ นและเอกสารประกอบคาขอเป็ นความจริง และถู กต้ องตรงกับต้ นฉบับทุกประการ
หากข้ อความและเอกสารดังกล่าวไม่เป็ นความจริงหรือไม่ถกู ต้ องตรงกับต้ นฉบับแล้ ว
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สตั วแพทยสภาดาเนินการตามกฎหมายได้ ทนั ที ”

(ลงชื่อ).................................... ......................ผู้ขอ
(.................................... .....................)

ค่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ

สัตวแพทยสภา

ส่วนของลูกค้า

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

VETERINARY COUNCIL OF THAILAND
สานักงานสัตวแพทยสภา : 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709
สาขาที่รับฝาก............................... วันที่ .........................
ชื่อผู้ฝาก

เพือ
่ นาเข้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขที่ผเู้ สียภาษีอากร 0994000072635
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ (10 บาท)

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

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)

ชาระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ

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

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

รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ………0007………..

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

(ธนาคารกสิกรไทยถ้าชาระผ่านตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

เงินสด
Cash

ลงวันที่
Date

ชื่อธนาคาร
Drawee Bank

จานวนเงินเป็นตัวอักษร
Amount in words

สาขา
Branch

จานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

500

(ห้าร้อยบาทถ้วน)

สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

ชื่อผู้นาฝาก/Deposit by ………………………………….

ผู้รับเงิน .......................................................

โทรศัพท์/Telephone ……………………………………..

*สาหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่สามารถชาระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารได้

ส่วนของธนาคาร

สัตวแพทยสภา

โปรดเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ชาระเงิน

VETERINARY COUNCIL OF THAILAND
สานักงานสัตวแพทยสภา : 68/8 หมู่ 1 ถนนนครอินทร์ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2017-0700-8 โทรสาร : 0-2017-0709
สาขาที่รับฝาก............................... วันที่ .........................
เพือ
่ นาเข้าบัญชี สัตวแพทยสภา เลขที่ผเู้ สียภาษีอากร 0994000072635
เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ (10 บาท)

ชาระได้ไม่เกิน 49,000 บาท ต่อ 1 รายการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร COMP CODE: 0932 (15/15 บาท)
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร เลขที่บัญชี: 026-1-10509-8 (10/20 บาท)

ชื่อผู้ฝาก

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

IDบัตรประชาชน/รหัสสมาชิก/สถาบัน (Ref No.1)
................................................................
รหัสกิจกรรม (Ref No.2) ………0007……..…

(ธนาคารกสิกรไทยถ้าชาระผ่านตู้ ATM หรือ K-Cyber Banking ต้องใส่รหัส COMP CODE : 35096)
หมายเลขเช็ค
Cheque

ลงวันที่
Date

ชื่อธนาคาร
Drawee Bank

สาขา
Branch

จานวนเงิน (บาท)
Amount (Bath)

54
เงินสด
Cash

จานวนเงินเป็นตัวอักษร
Amount in words

ชื่อผู้นาฝาก/Deposit by ………………………………….
โทรศัพท์/Telephone ……………………………………..

(ห้าร้อยบาทถ้วน)

500
สาหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร
ผู้รับเงิน .......................................................

