แบบคําขอขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยงในบานพักอาศัยภายใน บน.๑
เขียน ..............................................................
วันที่ ................ เดือน ...................พ.ศ..........
ขาพเจาขอยื่นคํารองเพื่อขอขึ้นทะเบียนสัตวเลีย้ ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ขอมูลเจาของสัตวเลี้ยง
ชื่อ-สกุล เจาของสัตวเลี้ยง ...............................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวขาราชการ ...............................................................
ที่อยู ............................. หมูที่....................... ซอย ........................... ถนน............................แขวง ................................
เขต ............................ จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ......................
ทํางานที่กรม ....................................................... แผนก..............................................
เบอรติดตอที่บาน ..................................... เบอรติดตอที่ทํางาน ....................................... มือถือ....................................
จํานวนสัตวเลี้ยง ....................................... ตัว
ขอมูลสัตวเลี้ยง

1.ชื่อสัตว ................................ ชนิด ......................... เพศ

ผู
เมีย อายุ................วันเกิด ..............................
พันธุ ................................. สี/ลักษณะ ......................................
ทําหมัน ยังไมทําหมัน
ไมไดฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดครั้งสุดทายเมื่อ ...........................................................

2.ชื่อสัตว ................................ ชนิด ......................... เพศ

ผู
เมีย อายุ................วันเกิด ..............................
พันธุ ................................. สี/ลักษณะ ......................................
ทําหมัน ยังไมทําหมัน
ไมไดฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดครั้งสุดทายเมื่อ ...........................................................

3.ชื่อสัตว ................................ ชนิด ......................... เพศ

ผู
เมีย อายุ................วันเกิด ..............................
ทําหมัน ยังไมทําหมัน
พันธุ ................................. สี/ลักษณะ ......................................
ไมไดฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดครั้งสุดทายเมื่อ ...........................................................

4.ชื่อสัตว ................................ ชนิด ......................... เพศ

ผู
เมีย อายุ................วันเกิด ..............................
พันธุ ................................. สี/ลักษณะ ...................................... ทําหมัน ยังไมทําหมัน
ไมไดฉีดวัคซีน
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ฉีดครั้งสุดทายเมื่อ ...........................................................

ทั้งนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการขอขึ้นทะเบียนสัตวเลี้ยงในบานพักอาศัย ทอ.ดังนี้
สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการเจาของสัตวเลี้ยง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาทะเบียนบานที่สุนัขอาศัยอยู พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
หนังสือรับรองการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบามาไมเกิน 1 ป มีการระบุหมายเลขการผลิตวัคซีนและลงชื่อสัตวแพทยผูฉีดพรอม
เลขที่ใบอนุญาตการวิชาชีพการสัตวแพทย
หนังสือยินยอมใหสัตวเลี้ยงพักอาศัย (ถามี)
(สําหรับเจาหนาที่)
หนังสือรับรองการผาตัดทําหมันจากสัตวแพทย (ถามี)
ตรวจสอบหลักฐานถูกตอง
ลงชื่อ ......................................
ลงชื่อ ................................................ ผูยื่นคําขอ
(....................................................)
(..........................................)

ผนวก ๑ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเลี้ยงสัตวในเขตบานพักอาศัยภายใน บน.๑ พ.ศ...................
แบบรายงานขออนุญาตเลี้ยงสัตวในเขตบานพักอาศัย
ที่...........................................
วันที่....................เดือน......................พ.ศ...............................
เรื่อง ขออนุญาตเลี้ยงสัตวในเขตบานพักอาศัย
เรียน หัวหนาบาน
กระผม / ดิฉัน ................................................................หมายเลขประจําตัว...................................
เขาพักอาศัยตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ที่..............................................ลงวันที่....................................................
(......) บานเดี่ยว (.......) ตึกแถว (......) เรือนแถว เขต.............หมายเลข.........................หองที่.................
มีความประสงคขออนุญาตเลี้ยง (......) สุนัข................ .ตัว (......) แมว ..............ตัว (......) อื่น ๆ...........ตัว
ในบานพักอาศัยโดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
สัตวเลี้ยง
ชื่อ
พันธุ
เพศ อายุ สีหรือลักษณะเดน หมายเหตุ
(สุนัข)

ประเภท
สัตวเลี้ยง
(แมว)

ชื่อ

พันธุ

เพศ อายุ สีหรือลักษณะเดน

หมายเหตุ

กระผม / ดิฉัน..............................................................................จะปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศ
วาดวยการพักอาศัย และระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการเลี้ยงสัตวในเขตบานพักอาศัยภายใน บน.๑ อยางเครงครัด
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการใหตอไป
(ลงชื่อ).......................................................................
ตําแหนง.....................................................................

-๒-

รูปถ่ายสัตว์เลี ้ยง
ขนาด ๓×๕ นิ ้ว

(สําหรับเจาหนาที่)

-๓ความเห็นหัวหนาบาน
เรียน ผูชวยหัวหนาควบคุมการพักอาศัย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
หัวหนาบาน
................/............./...............
เรียน หัวหนาควบคุมการพักอาศัย
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
ผูช วยหัวหนาควบคุมการพักอาศัย
............../.............../................
เรียน ผูปกครองการพักอาศัย
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................
(...................................................)
หัวหนาควบคุมการพักอาศัย
.............../................/.................

-๔ใบรับรองการขึ้นทะเบียนตรวจสุขภาพสัตว (สําหรับเจาหนาที่)
( ) บานเดี่ยว ( ) ตึกแถว ( ) เรือนแถว เขต............ หมายเลข................... หองที่..............
ชื่อเจาบาน.............................................................
ประเภท
สัตวเลี้ยง
(สุนัข)
๑

ชื่อ

พันธุ

เพศ อายุ สี หรือลักษณะเดน หมายเหตุ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

๒

๓

๔

ขอรับรองวา สัตวเลี้ยงนี้ ไดผานการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาแลว

-๕ใบรับรองการขึ้นทะเบียนตรวจสุขภาพสัตว (สําหรับเจาหนาที่)
( ) บานเดี่ยว ( ) ตึกแถว ( ) เรือนแถว เขต............ หมายเลข................... หองที่..............
ชื่อเจาบาน.............................................................
ประเภท
สัตวเลี้ยง
(แมว)
๑

ชื่อ

พันธุ

เพศ อายุ สี หรือลักษณะเดน หมายเหตุ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

ครั้งที่
๑
๒
๓

ถึง

ผูอนุมัติ

๒

๓

๔

ขอรับรองวา สัตวเลี้ยงนี้ ไดผานการตรวจสุขภาพ และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาแลว

