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๑ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 
**************************** 

 
หลักการ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 
๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติ  เรื่อง การควบคุม
การเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  เพ่ือให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
 

เหตุผล 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข - แมว พ.ศ. ๒๕๕๒ มาเป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งท าให้ข้อบัญญัติ   
ฉบับเดิมไม่เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบัน  
 ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลและการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว ที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ให้ถูกสุขลักษณะและให้เป็นไป  
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล
อุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
อุทัยสวรรค์เพื่อให้ความเห็นชอบและเสนอต่อนายอ าเภอนากลางเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามล าดับต่อไป 

 
 
 
 

 
 
 
 



๒ 
 

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ว่าด้วยการควบคุมการเลี้ยง 
หรือปล่อยสุนัขและแมว 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๖๗ (๓) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 
๒๕๓๕ ประกอบมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ และนายอ าเภอนากลาง 
จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง
หรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ๒๕๖๒” 

ข้อ ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย   
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย 
สุนัข - แมว พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ ได้ตราไว้ก่อนแล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง
กับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“การเลี้ยงสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ 
“การปล่อยสัตว์” หมายความว่า การเลี้ยงสัตว์ในลักษณะที่มีการปล่อยให้อยู่นอกสถานที่เลี้ยงสัตว์ รวมทั้ง

การสละการครอบครองสัตว์ 
“สถานที่เลี้ยงสัตว์” หมายความว่า คอกสัตว์ กรงสัตว์ ที่ขังสัตว์ หรือสถานที่ในลักษณะอ่ืนที่ใช้ในการ

ควบคุมสัตว์ที่เลี้ยง   
“เจ้าของสัตว์” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองสุนัขและแมว 
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้

ประโยชน์หรือสัญจรได้ 
“การท าทะเบียน” หมายความว่า การจดทะเบียนและการข้ึนทะเบียน 

  “การจดทะเบียน” หมายความว่า การออกใบรับรองรูปพรรณสัณฐานและการท าเครื่องหมายระบุตัว 
สุนัขและแมว วิธีอ่ืนใดที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ก าหนด 
  “การขึ้นทะเบียน” หมายความว่า การน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมวที่จดทะเบียนไว้แล้วแจ้ง          
ต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือบันทึกรายระเอียดรูปพรรณสัณฐาน และท าบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว ตามหนังสือประจ าตัว
สัตว์และทะเบียนสุนัขและแมวรายครัวเรือน ท้ายข้อบัญญัตินี้ 
 



๓ 
 

 “สุนัขควบคุมพิเศษ” หมายความว่า 
(๑) สุนัขสายพันธุ์พิทบูลเทอเรีย (Pitbull terrier) บูลเทอเรีย (Bullterrier) สเตฟฟอร์ดเชอร์ บูลเทอเรีย 

(Staffordshire bullterrier) และสายพันธุ์อื่นที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ประกาศก าหนด 
(๒) สุนัขและแมว ที่มีประวัติท าร้ายคนหรือเคยท าร้ายคน หรือมีหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่

ต ารวจ 
(๓) สุนัขและแมว ที่มีพฤติกรรมไล่ท าร้ายคนหรือสัตว์ โดยปราศจากการยั่วยุ 
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
“เจ้าพนักงานสาธารณสุข”หมายความว่า เจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุขให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ข้อ ๕  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ และให้
มีอ านาจออกระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวดที่ ๑ 
การท าทะเบียนสุนัขและแมว 

 ข้อ ๖  ก าหนดให้สุนัขและแมว เป็นสัตว์ที่ต้องท าทะเบียน และให้เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่น าสุนัข 
และแมวไปท าทะเบียน 
 ข้อ ๗  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องน าเอกสารเกี่ยวกับสุนัขและแมว ที่แสดงว่าตนเป็นเจ้าของมาข้ึน
ทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
 ข้อ ๘  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องท าทะเบียนสุนัขและแมว ภายในก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ประกาศ กรณีเกิดก่อนวันครบก าหนดหนึ่งปีและมีอายุยังไม่ครบหกสิบวัน ให้ผ่อนผัน
จนถึง สุนัขและแมว อายุครบหกสิบวัน 
 ข้อ ๙  สุนัขและแมว ที่เกิดหลังวันครบก าหนดหนึ่งปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
ประกาศ เจ้าของสุนัขและแมวต้องท าทะเบียนเมื่อสุนัขและแมว มีอายุหกสิบวันขึ้นไป 
 ข้อ ๑๐ ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต้องอยู่ในฐานะเจ้าบ้าน ในกรณีที่เจ้าของสุนัขและแมว มิได้เป็น
เจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน 
 ข้อ ๑๑ การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ต้องด าเนินการให้เสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่สุนัขและแมว 
อายุครบหกสิบวันและย้ายเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
 ข้อ ๑๒ การข้ึนทะเบียนสัตว์ เจ้าของสุนัขและแมว ต้องยื่นค าขอ พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้ 
 (๑) ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของสุนัขและแมว 
 (๒) ในกรณีเจ้าของสุนัขและแมว ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้าน พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวเจ้าของบ้าน 
 (๓) ใบรับรองที่ระบุการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามาไม่เกินหนึ่งปี มีการระบุหมายเลขการผลิตวัคซีนและลง
ชื่อสัตวแพทย์ผู้ฉีด พร้อมทั้งเลขที่ใบประกอบวิชาชีพสัตวแพทย ์
 (๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนสุนัขและแมว 
  



๔ 
 

 (๕) หนังสือรับรองการผ่าตัดท าหมัน โดยสัตวแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ได้รับอนุญาต    
(ถ้ามี) 
 (๖) หนังสือมอบอ านาจในกรณีเจ้าของสุนัขและแมวไม่ได้มาด าเนินการเอง 
 ข้อ ๑๓  แบบค าร้องขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทะเบียนสุนัขและแมวรายครัวเรือน และบัตรประจ าตัว 
ของสุนัขและแมว ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 ข้อ ๑๔  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เช่น การย้ายสถานที่ของ  
สุนัขและแมว การเปลี่ยนแปลงเจ้าของสุนัขและแมว หรือการเปลี่ยนแปลงสาระในเอกสารการขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมว หรือบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว เป็นต้น เจ้าของสุนัขและแมว ต้องยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงาน  
ที่ข้ึนทะเบียนไว้ภายในสามสิบวัน 
 ข้อ ๑๕  กรณีสุนัขและแมวตาย ต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนไว้ภายในสามสิบวัน 
 ข้อ ๑๖  กรณีสุนัขและแมวหาย ต้องแจ้งต่อหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียน ไว้ในทันทีที่ทราบและเจ้าของสุนัข
และแมว ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ข้ึนทะเบียนไว้ทราบทันทีเมื่อพบตัว 

หมวดที่ ๒ 
การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว 

ข้อ ๑๗  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) น าสุนัขและแมว ไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครั้งแรกเมื่อสุนัขอายุ ๒ - ๔ เดือน และครั้ง
ต่อไปตามที่ก าหนดครั้งต่อไปตามที่ก าหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
 (๒) เมื่อสัตว์ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ให้ติดเครื่องหมายประจ าตัวและเก็บใบรับรองการฉีดวัคซีน  ไว้ การ
ขายหรือให้สุนัขและแมว แก่ผู้อื่นต้องมอบใบรับรองให้ด้วย 
 (๓) เมื่อสัตว์มีอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ให้แจ้งต่อสัตวแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภายใน ๒๔ ชั่วโมง 
 ข้อ ๑๘  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องเลี้ยงสุนัขและแมว เฉพาะในบ้านตามทะเบียนบ้านที่ก าหนดไว้ในการ  
ขึ้นทะเบียน 
 ข้อ ๑๙  เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่เลี้ยงดูให้อาหารและน้ า เพ่ือการด ารงชีพทีป่กตขิองสุนัขและแมว 
 ข้อ ๒๐  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องรับผิดชอบการเป็นอยู่ของสุนัขและแมว และถือเป็นหน้าที่จะต้องพา     
สุนัขและแมว ไปพบสัตวแพทย์เมื่อเจ็บป่วย 
 ข้อ ๒๑  เจ้าของสุนัขและแมว ต้องเลี้ยงดูสุนัขในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ไม่คับแคบหรือสกปรกเกินไปจนเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพสุนัขและแมว 
 ข้อ ๒๒  เจ้าของสุนัขและแมว มีหน้าที่ระวังและรับผิดชอบมลภาวะทางด้านเสียงและกลิ่นที่รบกวนผู้อ่ืน     
รวมตลอดจนผลเสียต่อสุขภาพผู้อื่น 
 ข้อ ๒๓  สุนัขและแมวที่เจ้าของไม่ประสงค์เลี้ยงอีกต่อไป เจ้าชองสุนัขและแมว ต้องมอบสุนัขและแมว  
พร้อมกับบัตรประจ าตัวสุนัขและแมว ให้กับผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ และเจ้าของใหม่ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ภายในสามสิบวัน หากไม่สามารถหาผู้รับผิดชอบใหม่ได้ และประสงค์จะมอบสุนัขและแมวให้กับสถานสงเคราะห์
เป็นผู้ดูแล ให้เสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์ 
 





๖ 
 

แบบค าขอขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  

         เขียนที่...............................................................  
                                       วันที่...........เดือน......................พ.ศ. ................ 
๑.  ประวัติเจ้าของ 
 นาย/นาง/นางสาว..........................................สกุล............................................(กรุณาเขียนตัวบรรจง)  

เลขหมายประจ าตัวประชาชน          -                      -   -               -             -                
(ท่ีอยู่ตามบัตรประจ าตัวประชาชน) บ้านเลขท่ี......................... หมู่ที่ .............หมู่บา้น/อาคาร................................... 
ซอย/ถนน....................................แขวง/ต าบล.................................................เขต/อ าเภอ.................................... 
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์........................................โทรศัพท์..................................................... 

๒.  ข้อมูลด้านสัตว์เลี้ยง 
 จ านวนสัตว์ที่ขอขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว  ดังนี้ (โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน) 
  สุนัข  เพศผู้  จ านวน................................ตัว  เพศเมีย  จ านวน...............................ตวั 
  แมว  เพศผู้  จ านวน................................ตัว            เพศเมีย  จ านวน...............................ตัว 
(ท่ีอยู่ที่เลี้ยงสัตว์ปัจจุบัน) บ้านเลขท่ี......................... หมู่ที่.............หมู่บ้าน/อาคาร.. ................................................. 
ซอย/ ถนน....................................แขวง/ต าบล................................................. เขต/อ าเภอ....................................... 
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์..................................................... 

๓.  ข้อมูลการขึ้นทะเบียน (ส าหรับเจ้าหน้าที่)  

 ประวัติสัตว์ตัวที่ ๑ ชนิดสัตว์       สุนัข      แมว    ชื่อสัตว์.......................... สายพันธุ์...........................
 เพศ      ผู้       เมีย  สี..................ลักษณะ / ต าหนิ........................วันเดือนปีเกิด..................อาย.ุ.......(ปี) 
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน) 
      ฉีดมาแล้ว       ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
  วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน...........................................ชุดที่ผลิต.......................วันหมดอาย.ุ.................. 
 ชื่อผู้ฉีด.................................................        สัตวแพทย์   ต าแหน่ง / เลขที่ใบอนุญาต............................ 
          อาสาปศุสัตว์  สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบชื่อ............................. 
  ทีห่น่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................................  
 ..................................................................................................................... .................................................   
 การผ่าตัดท าหมัน   
      ไม่ได้ผ่าตัดท าหมัน           ผ่าตัดท าหมัน 
 
 
 
 



๗ 
 

 ประวัติสัตว์ตัวที่ ๒ ชนิดสัตว์       สุนัข      แมว    ชื่อสัตว์.......................... สายพันธุ์...........................
 เพศ     ผู้        เมีย  สี..................ลักษณะ / ต าหนิ........................วันเดือนปีเกิด..................อาย.ุ.......(ปี) 
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน) 
      ฉีดมาแล้ว       ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
  วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน...........................................ชุดที่ผลิต.......................วันหมดอาย.ุ.................. 
 ชื่อผู้ฉีด.................................................        สัตวแพทย์   ต าแหน่ง / เลขที่ใบอนุญาต............................ 
          อาสาปศุสัตว์  สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบชื่อ............................. 
  ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่.................................................................. .............................. 
 ....................................................................................................................................................... ...............   
 การผ่าตัดท าหมัน   
      ไม่ได้ผ่าตัดท าหมัน           ผ่าตัดท าหมัน 
 
 ประวัติสัตว์ตัวที่ ๓ ชนิดสัตว์       สุนัข      แมว    ชื่อสัตว์.......................... สายพันธุ์...........................
 เพศ      ผู้       เมีย  สี..................ลักษณะ / ต าหนิ........................วันเดือนปีเกิด..................อาย.ุ.......(ปี) 
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน) 
      ฉีดมาแล้ว       ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
  วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน...........................................ชุดที่ผลิต.......................วันหมดอาย.ุ.................. 
 ชื่อผู้ฉีด.................................................        สัตวแพทย์   ต าแหน่ง / เลขที่ใบอนุญาต............................ 
          อาสาปศุสัตว์  สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบชื่อ............................. 
  ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................   
 การผ่าตัดท าหมัน   
      ไม่ได้ผ่าตัดท าหมัน           ผ่าตัดท าหมัน 
 
 ประวัติสัตว์ตัวที่ ๔ ชนิดสัตว์       สุนัข      แมว    ชื่อสัตว์.......................... สายพันธุ์...........................
 เพศ      ผู้       เมีย  สี..................ลักษณะ / ต าหนิ........................วันเดือนปีเกิด..................อายุ........(ปี) 
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน) 
       ฉีดมาแล้ว      ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
  วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน...........................................ชุดที่ผลิต.......................วันหมดอาย.ุ.................. 
 ชื่อผู้ฉีด.................................................        สัตวแพทย์   ต าแหน่ง / เลขที่ใบอนุญาต............................ 
          อาสาปศุสัตว์  สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบชื่อ............................. 
  ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................. ............................... 
 ....................................................................................................................................................... ...............   
 การผ่าตัดท าหมัน   
      ไม่ได้ผ่าตัดท าหมัน           ผ่าตัดท าหมัน 



๘ 
 

 ประวัติสัตว์ตัวที่ ๕ ชนิดสัตว์       สุนัข      แมว    ชื่อสัตว์.......................... สายพันธุ์...........................
 เพศ      ผู้       เมีย  สี..................ลักษณะ / ต าหนิ........................วันเดือนปีเกิด..................อาย.ุ.......(ปี) 
  การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  (ต้องไม่เกิน ๑ ปี ณ วันขึ้นทะเบียน) 
      ฉีดมาแล้ว       ฉีดวันที่ข้ึนทะเบียน 
  วันที่ฉีด.....................ชื่อวัคซีน...........................................ชุดที่ผลิต.......................วันหมดอาย.ุ.................. 
 ชื่อผู้ฉีด.................................................        สัตวแพทย์   ต าแหน่ง / เลขที่ใบอนุญาต............................ 
          อาสาปศุสัตว์  สัตวแพทย์ผู้รับผิดชอบชื่อ............................. 
  ที่หน่วยงานหรือสถานพยาบาลสัตว์ชื่อ/ที่อยู่................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................   
 การผ่าตัดท าหมัน   
      ไม่ได้ผ่าตัดท าหมัน           ผ่าตัดท าหมัน 
 
      
         ลงชื่อ...................................................เจา้ของสตัว ์
             (.....................................................) 
 
 
       ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ข้ึนทะเบียน 
             (.....................................................) 
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