










ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง  ก าหนดชนิดสตัว์ป่าควบคมุที่ต้องแจง้การครอบครอง   

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุม  ตามมาตรา  9  ให้ผู้มีไว้ในครอบครอง 
ซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  หรือซากสัตว์ป่าดังกล่าวต้องแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  19  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
พ.ศ.  2562  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ให้สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมตามบัญชีท้ายประกาศนี้  ต้องแจ้งการครอบครอง 

ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   
ข้อ 3 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งชนิดสัตว์ป่าควบคุม  หรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ตามบัญช ี

ท้ายประกาศนี้  แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  เว้นแต่ 
  (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่มีไว้ในความครอบครอง   
  (๒) ผู้ช่วยเหลือสัตว์ป่าควบคุมที่ถกูทอดทิ้ง  บาดเจ็บ  ป่วย  หรืออ่อนแอ  และได้แจง้

การช่วยเหลือ  ตามระเบียบว่าด้วยการนั้นแล้ว 
ข้อ 4 ให้ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ในการอ้างอิงถึงชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง  

ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
วราวุธ  ศิลปอาชา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัญชีสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บัญชีสัตว์ป่าควบคุมท่ีต้องแจ้งการครอบครอง 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
บัญชีไซเตส
หมายเลข 

1 โอริกซ์ซาฮาร่า Sahara Oryx Oryx dammah 1 

2 ยีราฟ Giraffe Giraffa camelopardalis 2 

3 แพนด้าแดง Red Panda Ailurus fulgens 1 

4 เสือชีต้า Cheetah Acinonyx jubatus 1 

5 โอซีล็อท Ocelot Leopardus pardalis 1 

6 สิงโต Lion Panthera leo 2 

7 เสือจากัวร ์ Jaguar Panthera onca 1 

8 มาร์โมเสทกอล์ดี ้ Goeldi's Marmoset Callimico goeldii 1 

9 ทามารินหัวทอง Golden-headed Lion 
Tamarin 

Leontopithecus 
chrysomelas 

1 

10 ไลออนทามารินสีทอง Golden Lion Tamarin Leontopithecus rosalia 1 

11 ทามารินหัวส าล ี Cotton-top Tamarin Saguinus oedipus 1 

12 กอริลล่าภูเขา Mountain Gorilla Gorilla beringei 1 

13 กอริลล่า Gorilla Gorilla gorilla 1 

14 ชิมแพนซีธรรมดา Common Chimpanzee Pan troglodytes 1 

15 โบโนโบ ้ Bonobo Pan paniscus 1 

16 อุรังอุตังสุมาตรา Sumatran Orangutan  Pongo abelii 1 

17 อุรังอุตังบอร์เนียว Bornean Orangutan Pongo pygmaeus 1 

18 ลีเมอรห์างวงแหวน Ring-tailed Lemur Lemur catta 1 

19 ลีเมอรเ์รด Red Ruffed Lemur Varecia rubra 1 

20 ลีเมอรร์ัฟฟ ์ Ruffed Lemur Varecia variegata 1 

21 นกอินทรีฮาร์ปี ้ Harpy Eagle Harpia harpyja 1 

22 ไก่ฟ้าหิมาลัย Himalayan Monal Lophophorus impejanus 1 

23 ไก่ฟ้าสวินโฮ  Swinhoe's Pheasant Lophura swinhoii 1 

24 นกแว่นนโปเลียน Napoleon's Peacock-
pheasant 

Polyplectron napoleonis 1 

25 นกกระเรยีนมงกุฎด า Black Crowned-crane Balearica pavonina 1 

26 นกซิสคินแดง Red Siskin Carduelis cucullata 1 

27 นกเอี้ยงบาหล ี Bali Starling Leucopsar rothschildi 1 

 



-๒- 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
บัญชีไซเตส
หมายเลข 

28 นกกระตั้วกอฟฟิน Goffin's Cockatoo Cacatua goffiniana 1 

29 นกกระตั้วโมลัคกัน หรือ         
นกกระตั้วใหญห่งอนสีชมพ ู

Moluccan Cockatoo, 
Salmon-crested Cockatoo 

Cacatua moluccensis 1 

30 นกกระตั้วด า Palm Cockatoo Probosciger aterrimus 1 

31 นกแก้วอเมซอนท้ายทอยเหลือง Yellow-naped Amazon Amazona auropalliata 1 

32 นกแก้วอเมซอนไหล่เหลือง Yellow-shouldered 
Amazon 

Amazona barbadensis 1 

33 นกแก้วอเมซอนกระหม่อมม่วง Lilac-crowned Amazon Amazona finschi 1 

34 นกแก้วอเมซอนคิวบา Cuban Amazon Amazona leucocephala 1 

35 นกแก้วอเมซอนหัวเหลือง Yellow-headed Amazon Amazona oratrix 1 

36 นกแก้วมาคอว์ไฮยาซินธ์ Hyacinth Macaw Anodorhynchus 
hyacinthinus 

1 

37 นกแก้วมาคอว์บัฟฟอน Buffon's Macaw Ara ambiguus 1 

38 นกแก้วมาคอว์คอสีฟ้า Blue-throated Macaw Ara glaucogularis 1 

39 นกแก้วมาคอว์สคารเ์ลต็ Scarlet Macaw Ara macao 1 

40 นกแก้วมาคอว์มิลิทาร ี Military Macaw Ara militaris 1 

41 นกแก้วมาคอว์หน้าผากแดง Red-fronted Macaw Ara rubrogenys 1 

42 นกแก้วมาคอว์สปิกซ ์ Spix's Macaw Cyanopsitta spixii 1 

43 นกแก้วหงอน Horned Parakeet Eunymphicus cornutus 1 

44 นกแก้วคอนัวร์สีทอง Golden Conure Guarouba guarouba 1 

45 นกแก้วมาคอว์หัวสีน้ าเงิน Blue-headed Macaw Primolius couloni 1 

46 นกแก้วมาคอว์อิลลิเจอร ์ Illiger's Macaw Primolius maracana 1 

47 นกแก้วเทาแอฟริกัน Grey Parrot Psittacus erithacus 1 

48 นกแก้วคอนัวร์คอสีฟ้า Blue-throated Parakeet Pyrrhura cruentata 1 

49 นกแก้วคาคาโป หรือ นกคาคาโป Kakapo Strigops habroptilus 1 

50 ทัวทาร่า Tuatara  Sphenodon punctatus 1 

51 กิ้งก่าแอลลิเกเตอร์แอนซูทอย Anzuetoi Arboreal 
Alligator Lizard 

Abronia anzuetoi 1 

52 จิ้งจกเทอร์คอยส ์ Turquoise Dwarf Gecko Lygodactylus williamsi 1 

53 อิกัวน่าฟิจิ Fiji Iguana Brachylophus bulabula 1 

54 อิกัวน่าฟิจิลายแถบ Fiji Banded Iguana Brachylophus fasciatus 1 

55 อิกัวน่าหัวแรด Rhinoceros Iguana Cyclura cornuta 1 



-๓- 
 

ล าดับ ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์
บัญชีไซเตส
หมายเลข 

56 อิกัวน่าหินบาฮาม่า Bahamilian Rock Iguana Cyclura cychlura 1 

57 อิกัวน่าริคอร์ด Ricord's Iguana Cyclura ricordi 1 

58 อิกัวน่าหิน Rock Iguana Cyclura rileyi 1 

59 มังกรโคโมโด Komodo Dragon Varanus komodoensis 1 

60 งูบอดัมเมอรลิล ์ Dumeril's Boa Acrantophis dumerili 1 

61 งูอนาคอนดาเขียว Green Anaconda Eunectes murinus 2 

62 เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศม ี Radiated Tortoise Astrochelys radiata 1 

63 เต่ามาดากัสการ ์ Madagascar Tortoise Astrochelys yniphora 1 

64 เต่ายักษ์กาลาปากอส Galapagos Giant Tortoise Chelonoidis niger 1 

65 เต่าดาวอินเดีย Indian Star Tortoise Geochelone elegans 1 

66 เต่าดาวพมา่ Burmese Star Tortoise Geochelone platynota 1 

67 เต่าแพนเค้ก Pancake Tortoise Malacochersus tornieri 1 
 

หมายเหตุ 
บัญชีไซเตสหมายเลข 1 หมายถึง ชนิดสัตว์ป่าที่ถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  ในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) ซึ่งการค้ามีผลต่อ 
อันตรายหรืออาจท าให้สูญพันธุ์ได้ ดังนั้น การน าเข้า ส่งออก ชนิดพันธุ์เหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้ ข้อกฎหมายบังคับ  
และการน าเข้า ส่งออก สามารถกระท าได้เฉพาะกรณียกเว้นที่ก าหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

บัญชีไซเตสหมายเลข 2 หมายถึง ชนิดสัตว์ป่าที่ถูกก าหนดไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  ในบัญชีหมายเลข 2 (Appendix II) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ 
ที่ยังไม่มีความน่ากังวลที่จะสูญพันธุ์ แต่หากมีการน าเข้า ส่งออก โดยไม่มีการควบคุมอย่างเหมาะสมอาจเป็นผล 
ให้น าไปสู่การสูญพันธุ์ได้  
 



ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
เรื่อง  ก าหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม  ที่มิใช่สตัวน์  า   

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดตามมาตรา  19  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมอยู่ก่อนวันที่ประกาศดังกล่าว  ตามมาตรา  19  
วรรคหนึ่ง  มีผลใช้บังคับแจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
พ.ศ.  2562  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี  

ข้อ 1 ประกาศนี เรียกว่า  “ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  เรื่อง   
ก าหนดระยะเวลาการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม  ที่มิใช่สัตว์น  า  พ.ศ.  2565” 

ข้อ 2 ประกาศนี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป   

ข้อ 3 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  ที่มิใช่สัตว์น  าอยู่ก่อนวันที่ประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง  ก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง   
พ.ศ.  2565  มีผลใช้บังคับ  แจ้งการครอบครองตามมาตรา  19  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562  ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในก าหนดระยะเวลาตามข้อ  4  ข้อ  5  
ข้อ  6  และข้อ  7 

ข้อ 4 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  ตามข้อ  3  เฉพาะชนิด  ดังต่อไปนี    
  (1) เสือชีต้า  (Acinonyx  jubatus) 
  (2) สิงโต  (Panthera  leo) 
  (3) เสือจากัวร์  (Panthera  onca) 
  (4) กอริลล่าภูเขา  (Gorilla  beringei)   
  (5) กอริลล่า  (Gorilla  gorilla)   
  (6) ชิมแพนซีธรรมดา  (Pan  troglodytes) 
  (7) โบโนโบ้  (Pan  paniscus) 
  (8) อุรังอุตังสุมาตรา  (Pongo  abelii)   
  (9) อุรังอุตังบอร์เนียว  (Pongo  pygmaeus) 
  (10) งูอนาคอนดาเขียว  (Eunectes  murinus) 
ให้แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับ 

้หนา   ๔๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



ข้อ 5 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  ตามข้อ  3  เฉพาะชนิด  ดังต่อไปนี    
  (1) โอริกซ์ซาฮาร่า  (Oryx  dammah) 
  (2) ยีราฟ  (Giraffa  camelopardalis) 
  (3) แพนด้าแดง  (Ailurus  fulgens) 
  (4) โอซีล็อท  (Leopardus  pardalis) 
  (5) มาร์โมเสทกอล์ดี   (Callimico  goeldii) 
  (6) ทามารินหัวทอง  (Leontopithecus  chrysomelas) 
  (7) ไลออนทามารินสีทอง  (Leontopithecus  rosalia) 
  (8) ทามารินหัวส าลี  (Saguinus  oedipus) 
  (9) ลีเมอร์หางวงแหวน  (Lemur  catta) 
  (10) ลีเมอร์เรด  (Varecia  rubra) 
  (11) ลีเมอร์รัฟฟ์  (Varecia  variegata) 
ให้แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับล่วงพ้นไป

สามสิบวัน 
ข้อ 6 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  ตามข้อ  3  เฉพาะชนิด  ดังต่อไปนี    
  (1) นกอินทรีฮาร์ปี้  (Harpia  harpyja) 
  (2) ไก่ฟ้าหิมาลัย  (Lophophorus  impejanus) 
  (3) ไก่ฟ้าสวินโฮ  (Lophura  swinhoii) 
  (4) นกแว่นนโปเลียน  (Polyplectron  napoleonis) 
  (5) นกกระเรียนมงกุฎด า  (Balearica  pavonina) 
  (6) นกซิสคินแดง  (Carduelis  cucullata) 
  (7) นกเอี ยงบาหลี  (Leucopsar  rothschildi) 
  (8) นกกระตั วกอฟฟิน  (Cacatua  goffiniana) 
  (9) นกกระตั วโมลัคกัน  หรือนกกระตั วใหญ่หงอนสีชมพู  (Cacatua  moluccensis) 
  (10) นกกระตั วด า  (Probosciger  aterrimus) 
  (11) นกแก้วอเมซอนท้ายทอยเหลือง  (Amazona  auropalliata) 
  (12) นกแก้วอเมซอนไหล่เหลือง  (Amazona  barbadensis) 
  (13) นกแก้วอเมซอนกระหม่อมม่วง  (Amazona  finschi) 
  (14) นกแก้วอเมซอนคิวบา  (Amazona  leucocephala) 
  (15) นกแก้วอเมซอนหัวเหลือง  (Amazona  oratrix) 
  (16) นกแก้วมาคอว์ไฮยาซินธ์  (Anodorhynchus  hyacinthinus) 
  (17) นกแก้วมาคอว์บัฟฟอน  (Ara  ambiguus) 

้หนา   ๔๗
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  (18) นกแก้วมาคอว์คอสีฟ้า  (Ara  glaucogularis) 
  (19) นกแก้วมาคอว์สคาร์เล็ต  (Ara  macao) 
  (20) นกแก้วมาคอว์มิลิทารี  (Ara  militaris) 
  (21) นกแก้วมาคอว์หน้าผากแดง  (Ara  rubrogenys) 
  (22) นกแก้วมาคอว์สปิกซ์  (Cyanopsitta  spixii) 
  (23) นกแก้วหงอน  (Eunymphicus  cornutus) 
  (24) นกแก้วคอนัวร์สีทอง  (Guarouba  guarouba) 
  (25) นกแก้วมาคอว์หัวสีน  าเงิน  (Primolius  couloni) 
  (26) นกแก้วมาคอว์อิลลิเจอร์  (Primolius  maracana) 
  (27) นกแก้วเทาแอฟริกัน  (Psittacus  erithacus) 
  (28) นกแก้วคอนัวร์คอสีฟ้า  (Pyrrhura  cruentata) 
  (29) นกแก้วคาคาโป  หรือ  นกคาคาโป  (Strigops  habroptilus) 
ให้แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับ  

ล่วงพ้นไปหกสิบวัน 
ข้อ 7 ให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม  ตามข้อ  3  เฉพาะชนิด  ดังต่อไปนี    
  (1) ทัวทาร่า  (Sphenodon  punctatus) 
  (2) กิ งก่าแอลลิเกเตอร์แอนซูทอย  (Abronia  anzuetoi) 
  (3) จิ งจกเทอร์คอยส์  (Lygodactylus  williamsi) 
  (4) อิกัวน่าฟิจิ  (Brachylophus  bulabula) 
  (5) อิกัวน่าฟิจิลายแถบ  (Brachylophus  fasciatus) 
  (6) อิกัวน่าหัวแรด  (Cyclura  cornuta) 
  (7) อิกัวน่าหินบาฮาม่า  (Cyclura  cychlura) 
  (8) อิกัวน่าริคอร์ด  (Cyclura  ricordi) 
  (9) อิกัวน่าหิน  (Cyclura  rileyi) 
  (10) มังกรโคโมโด  (Varanus  komodoensis) 
  (11) งูบอดัมเมอริลล์  (Acrantophis  dumerili) 
  (12) เต่าบกลายจักร  หรือ  เต่าลายรัศมี  (Astrochelys  radiata) 
  (13) เต่ามาดากัสการ์  (Astrochelys  yniphora) 
  (14) เต่ายักษ์กาลาปากอส  (Chelonoidis  niger) 
  (15) เต่าดาวอินเดีย  (Geochelone  elegans) 
  (16) เต่าดาวพม่า  (Geochelone  platynota) 
  (17) เต่าแพนเค้ก  (Malacochersus  tornieri) 
ให้แจ้งการครอบครองภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี มีผลใช้บังคับ  

ล่วงพ้นไปเก้าสิบวัน 
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ข้อ 8 การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม  หรือซากสัตว์ป่าควบคุมให้ปฏิบัติระเบียบ 
กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง  และการครอบครอง   
ซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม  พ.ศ.  2565 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  30  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕65 

รัชฎา  สรุิยกุล ณ อยุธยา 
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป์่า  และพันธุ์พืช 

้หนา   ๔๙
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ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
ว่าดว้ยการแจง้และการรับแจ้ง  และการครอบครอง  ซึง่สัตว์ป่าควบคุมและซากสตัว์ป่าควบคุม 

พ.ศ.  2565 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง   
และการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา  ๙  เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๙  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการแจ้ง
และการรับแจ้ง  และการครอบครอง  ซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม  พ.ศ.  2565” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ผู้แจ้งการครอบครอง”  หมายความว่า  ผู้แจ้งความประสงค์จะมีไว้ในครอบครอง 

ซึ่งชนิดสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกาศก าหนดตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562   

“สัตว์ป่าควบคุม”  หมายความว่า  สัตว์ป่าควบคมุชนิดที่รฐัมนตรีวา่การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดตามมาตรา  9  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
พ.ศ.  2562 

“ซากสัตว์ป่าควบคุม”  หมายความว่า  ซากสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศก าหนดตามมาตรา   9  แห่งพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

“สัตว์ป่าควบคุมชนิด  ก”  หมายความว่า  สัตว์ป่าควบคุมตามระเบียบนี้ที่ต้องมีมาตรการควบคุม 
ที่เข้มงวดด้วยลักษณะสายพันธุ์มีความดุร้ายหรือด้วยลักษณะนิสัย  พฤติกรรม  อาจสร้างความหวาดกลัว
หรือท าอันตรายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของมนุษย์  ได้แก่  สัตว์ป่าควบคุมประเภทกลุ่มสัตว์กินเนื้อ 
ขนาดใหญ่  กลุ่มลิงขนาดใหญ่  และงูขนาดใหญ่ 

(1) กลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่  ได้แก่  เสือชีต้า  (Acinonyx  jubatus)  สิงโต  (Panthera  leo)   
และเสือจากัวร์  (Panthera  onca)   

(2) กลุ่มลิงขนาดใหญ่  ได้แก่  กอริลล่าภูเขา  (Gorilla  beringei)  กอริลล่า  (Gorilla  gorilla)   
ชิมแพนซีธรรมดา  (Pan  troglodytes)  โบโนโบ ้ (Pan  paniscus)  อุรังอุตังสุมาตรา  (Pongo  abelii)   
และอุรังอุตังบอร์เนียว  (Pongo  pygmaeus) 

้หนา   ๓
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(3) งูขนาดใหญ่  ได้แก่  งูอนาคอนดาเขียว  (Eunectes  murinus) 
“สัตว์ป่าควบคุมชนิด  ข”  หมายความว่า  สัตว์ป่าควบคุมตามระเบียบนี้นอกจากสัตว์ป่า 

ควบคุมชนิด  ก   
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช   

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
ข้อ 4 ให้อธิบดีรักษาการตามระเบียบนี้   

หมวด  1 
การแจ้งการครอบครองสตัวป์่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคมุ 

 
 

ข้อ 5 ผู้จะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ดังต่อไปนี้  ให้แจ้ง
การครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   

  (1) เป็นผู้มี ไว้ในความครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม 
ก่อนประกาศตามมาตรา  19  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

  (2) เป็นผู้ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  
ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายหลังการออกประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา   ๑๙  
วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

  (3) เป็นผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าควบคุมซึ่งมีไว้ในครอบครองสัตว์ป่าควบคุม
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม  กรณีซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ตามมาตรา   28   
แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

  (4) เป็นผู้ค้าสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตค้า 
ตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562  หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 
ค้าสัตว์ป่าควบคุมแล้ว  แต่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ค้าได้ 

  (5) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์ซึ่งมีไว้ในความครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม 

ข้อ 6 ผู้แจ้งการครอบครองตามข้อ  5  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้   
  (1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
  (2) เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง  หรือสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในสถานที่ครอบครอง

ที่มีสวัสดิภาพเหมาะสม  ในการเลี้ยงสัตว์ป่าควบคุมได้อย่างมีสวัสดิภาพตลอดชีวิตของสัตว์ป่าควบคุม  
หรือสถานที่ที่มีความปลอดภัยในการเก็บรักษาซากสัตว์ป่าควบคุม   กรณีที่ผู้แจ้งการครอบครอง 

้หนา   ๔
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มิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่ครอบครองนั้น  ให้แนบหนังสือยินยอม 
ให้ใช้ที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมนั้นด้วย 

  (3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (4) ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   

พ.ศ.  2562  นับแต่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี   
ในกรณีที่ผู้แจ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคล  นิติบุคคลนั้นจะต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง 

หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่ครอบครองตาม  (2)  ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  (3)  และ  (4)  ด้วย 

ข้อ 7 ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ปา่ควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคมุ  ให้แจ้งการครอบครอง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบแจ้งการครอบครองท้ายระเบียบนี้  โดยระบุวัตถุประสงค์ของการครอบครอง   
พร้อมด้วยข้อมูล  เอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) ชื่อและเลขประจ าตัวประชาชน  ในกรณีบุคคลธรรมดา 
  (๒) ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล  ในกรณีนิติบุคคล 
  (๓) บัญชีแจ้ งจ านวน   ชนิด พันธุ์ สั ตว์   และภาพถ่ ายของสัตว์ป่ าควบคุม 

หรือซากสัตว์ป่าควบคุม 
  (๔) เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุม  ลักษณะเครื่องหมาย  และต าแหน่ง 

ของเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม 
  (๕) เอกสารการได้มาซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมโดยชอบด้วยกฎหมาย

หรือกรณีไม่มีหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มา  
พร้อมพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ 

  (๖) สถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุม  หรือซากสัตว์ป่าควบคุม 
ข้อ 8 การแจ้งการครอบครอง  ให้แจ้ง  ณ  สถานที่และวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้แจ้ง  ณ  กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า 

ตามอนุสัญญา  กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช 
  (๒) ในท้องที่จังหวัดอื่น  ให้แจ้ง  ณ  ส านักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์หรือส านักบริหารพ้ืนที ่

อนุรักษ์สาขาแห่งท้องที่ที่จะมีการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากของสัตว์ป่าควบคุมนั้น 
  (๓) สถานที่อื่นตามที่อธิบดีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
การแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ผู้แจ้งอาจแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับหรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   

หรือวิธีการอื่นใดตามที่อธิบดีก าหนดก็ได้ 
ข้อ 9 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ประกาศก าหนด

ชนิดสัตว์ป่าควบคุม  ผู้มีสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมไว้ในความครอบครองที่ไม่ประสงค์จะมีไว้
ในความครอบครองอีกต่อไป  ให้ส่งมอบสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมให้แก่กรมอุทยานแห่งชาติ

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับมอบสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าว
ด าเนินการตามมาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

หมวด  2 
การพิจารณาค าขอแจง้การครอบครอง 

 
 

ข้อ 10 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งการครอบครองตามข้อ  7  แล้ว  ให้ลงทะเบียน 
การรับแจ้งการครอบครองและออกใบรับแจ้งการครอบครองชั่วคราวให้แก่ผู้แจ้งครอบครองเพ่ือเก็บไว้
เป็นหลักฐานพร้อมเก็บส าเนาใบรับแจ้งการครอบครองชั่วคราวไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
และด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

  (1) ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้แจ้งการครอบครอง  รายละเอียด 
ตามแบบแจ้งการครอบครอง  เอกสาร  และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

   กรณีตรวจสอบข้อมูลตามแบบแจ้งการครอบครอง  เอกสาร  และหลักฐาน 
ตามแบบแจ้งการครอบครองไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้แจ้งการครอบครอง 
แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากผู้แจ้ง 
การครอบครองไม่แก้ไขเพ่ิมเติม  หรือไม่จัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลา 
ที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้แจ้งการครอบครองไม่ประสงค์จะแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม   
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามสัตว์ป่าควบคุม 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุมจากผู้แจ้งการครอบครองว่ามีอยู่หรือไม่  และด าเนินการตามกฎหมายกับสัตว์ป่าควบคุม 
และซากสัตว์ป่าควบคุมนั้นต่อไป  หากพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐาน 
การแจ้งครอบครอง  ปรากฏว่ามีข้อความอันเป็นเท็จ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่ออธิบดี 
เพื่อพิจารณาสั่งการหรือด าเนินการตามกฎหมายด้วย 

  (2) ตรวจสอบชนิดและจ านวนสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่แจ้ง 
การครอบครอง 

   การตรวจสอบการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ข  เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ 
ซึ่งชนิด  และจ านวนสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  หากเห็นว่า  ชนิดสัตว์ป่าควบคุมสามารถดูแล   
และเคลื่อนย้ายได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์   หากไม่จ าเป็นต้องตรวจสอบสถานที่ครอบครอง   
ผู้แจ้งการครอบครองอาจน ามาให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังสถานที่รับแจ้งก็ได้   

   การตรวจสอบการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด   ก  ในกรณีที่ เอกสาร 
หรือหลักฐานถูกต้องครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาเป็นหนังสือ  เพ่ือท าการตรวจสอบ 
สถานที่ครอบครอง   

้หนา   ๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   ในการพิจารณาการตรวจสอบสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมนั้น  ให้ค านึงถึง
ความเหมาะสมของสถานที่ต่อชนิดสัตว์  พฤติกรรม  มีความปลอดภัย  มีการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม   
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและชุมชน 

   กรณีที่ผู้ครอบครองประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
นอกเวลาราชการหรือนอกสถานที่   ให้ยื่นค าขอตามมาตรา  75  แห่งพระราชบัญญัติสงวน 
และคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562   

  (3) กรณีที่มีการตรวจสอบสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  
หากพบว่ามีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานและสถานที่ครอบครองแล้วเห็นว่า   สถานที่ครอบครอง
สัตว์ป่ าควบคุมหรือสถานที่ เก็บรักษาซากสัตว์ป่าควบคุม   มีสวัสดิภาพและความเหมาะสม   
หรือความปลอดภัยเพียงพอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม 

   กรณีตรวจสอบสถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือสถานที่ เก็บรักษา 
ซากสัตว์ป่าควบคุมแล้ว  เห็นว่าไม่มีสวัสดิภาพและความเหมาะสม  หรือความปลอดภัยเพียงพอ   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้แจ้งการครอบครอง  แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับชนิดและจ านวน 
ของสัตว์ป่าควบคุมหรือสถานที่เก็บรักษาซากสัตว์ป่าควบคุมนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากไม่สามารถ
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งไม่รับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม
หรือซากสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าว  และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้แจ้งการครอบครองทราบพร้อมด้วยเหตุผล   
การแจ้งสิทธิอุทธรณ์และการอุทธรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   

   หากพ้นก าหนดระยะเวลาอุทธรณ์หรือค าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ยึดหรืออายัดสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ตามมาตรา  81  (4)  แห่งพระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า  พ.ศ.  2562 

   หากอุทธรณ์ฟังขึ้น  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามขั้นตอนการออกใบรับแจ้ง 
การครอบครองต่อไป 

หมวด  3 
เครื่องหมายและรหัสประจ าตัวสตัวป์่าควบคมุและซากสตัวป์่าควบคมุ 

 
 

ข้อ 11 ในกรณีที่สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครองยังไม่มี 
เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์  ให้ผู้แจ้งการครอบครองด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุม 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุมตามรูปแบบหรือวิธีการ  ดังต่อไปนี้ 

  (1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๒๔๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   ตุลาคม   ๒๕๖๕



   (ก) ไมโครชิป  ให้ฝั ง ใต้ผิวหนังบริ เวณหลังหูด้านซ้าย   หรือใต้ผิวหนัง 
ระหว่างกระดูกสะบักทางด้านซ้ายของกระดูกสันหลัง   ยกเว้นสัตว์กินเนื้อให้ฝังที่โคนหางด้านซ้าย   
และสัตว์กลุ่มลิงให้ฝังที่หลังมือหรือหลังตีนด้านซ้าย 

   (ข) เครื่องหมายติดหู  ให้ติดบริเวณใบหู 
  (2) สัตว์ปีกให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ห่วงขา  ให้ใส่ด้านซ้ายหรือด้านขวา   
   (ข) ไมโครชิป  กรณีนกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักมากกว่า   ๕.๕  กิ โลกรัม   

หรือนกที่ลักษณะขายาว  ให้ฝังไมโครชิปบริเวณต้นคอ  ส าหรับนกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักน้อยกว่า  ๕.๕  กิโลกรัม   
ให้ฝังไมโครชิปบริเวณกล้ามเนื้ออกด้านซ้ายของนก  หรือต้นขา   

  (3) สัตว์เลื้อยคลาน  ให้ใช้วิธีการ  ฝังไมโครชิป   
   กรณีกลุ่มกิ้งก่าขนาดความยาวล าตัว  น้อยกว่า  12.5  เซนติเมตร  (ตั้งแต่ปลายจมกู 

จนถึงรูทวาร)  ให้ฝังไมโครชิปที่ช่องภายในล าตัว  กรณีกิ้งก่าที่มีล าตัวใหญ่  ขนาดความยาวล าตัวมากกวา่  
12.5  เซนติเมตร  (ตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงรูทวาร)  ให้เลือกฝังไมโครชิปบริเวณส่วนหน้าฝั่งซ้ายจนถึง 
ขาหนีบหลัง   

   สัตว์กลุ่มเต่าที่มีขนาดใหญ่กว่า  10  เซนติเมตร  (โดยวัดจากความยาวกระดองท้อง)  
ให้ฝังบริเวณขาหลัง  ส่วนกรณีที่มีขนาดน้อยกว่า  10  เซนติเมตร  อาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอื่น 
เพื่อฝังไมโครชิป 

  (4) ซากของสัตว์ป่าควบคุม  ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
   (ก) ติดแผ่นโลหะ  หรือแผ่นพลาสติก 
   (ข) ติดสติ๊กเกอร์  หรือฉลาก 
ข้อ 12 การจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ให้ค านึงถึง

ความปลอดภัย  พฤติกรรม  ความเหมาะสม  รวมถึงความสง่างามของสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม 
แต่ละประเภท 

ข้อ 13 กรณีที่สัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครองมีการท าเครื่องหมายและรหัสประจ าตัว
สัตว์ป่าควบคุมอยู่ก่อนแล้ว  ให้ใช้เครื่องหมายและรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าที่มีอยู่เดิมโดยอนุโลม 

ข้อ 14 กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
ตามที่ก าหนดได้  ให้ผู้แจ้งการครอบครองก าหนดวิธีการท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว   
พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ได้   โดยขอความเห็นชอบ 
จากอธิบดีเพื่ออนุมัติให้จัดท าเครื่องหมายดังกล่าวได้   

ข้อ 15 ในกรณีที่ผู้แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมประสงค์จะให้  
พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม   ให้แจ้งต่อ 
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พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือพิจารณาด าเนินการ  โดยผู้แจ้งการครอบครองเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์หรือซากสัตว์ดังกล่าว 

ข้อ 16 รายละเอียดรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมให้เป็นไปตามรูปแบบ 
ที่ก าหนดท้ายระเบียบนี้   

ข้อ 17 ในกรณีที่เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมสูญหาย   
ถูกท าลาย  หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ  ให้ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมดังกล่าว   
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมิชักช้า  เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาการจัดท าเครื่องหมาย 
และก าหนดรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมใหม่แทนเครื่องหมายเดิม 

หมวด  4 
การครอบครองสตัว์ป่าควบคุม  หรอืซากสัตว์ป่าควบคมุ 

 
 

ส่วนที ่ 1 
การดูแลและการจดัสวัสดิภาพสัตว์ปา่ควบคมุและซากสตัวป์่าควบคมุชนดิ  ก  และชนิด  ข 

 
 

ข้อ ๑8 ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ก  ต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ก   
ของตนให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้   

  (1) จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับชนิด  ขนาด  และพฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม   
ขนาดกรงหรือคอกต้องมีอาณาบริเวณที่ เพียงพอต่อสภาพร่างกาย   จิตใจ  และสังคมของสัตว์    
โดยจะต้องมีความปลอดภัย  และตอบสนองพฤติกรรมของสัตว์ 

  (2) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับอาหารและน้ า  ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 
ในทุกสถานการณ์  และเหมาะสมกับประเภทชนิดพันธุ์  ลักษณะ  สภาพ  และอายุของสัตว์ป่าควบคุม 

  (๓) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีการจัดการในการควบคุมป้องกันโรค
ที่เหมาะสม  และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่าควบคุมป่วยหรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า   และลดความเสี่ยง 
ต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ 

  (๔) จัดการไม่ให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับความเครียด  หวาดกลัว  เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานใจ   
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   

  (๕) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จ าเป็น  
ต่อการด าเนินชีวิตและพลานามัยของสัตว์ 

  (6) จัดสถานที่ครอบครองให้มั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกันสัตว์ป่าควบคุมหลุดไปท าร้ายผูอ้ืน่   
และต้องจัดท าป้ายเตือนอย่างชัดเจน 

  (7) การเคลื่อนย้ายต้องจัดระบบอย่างเหมาะสม  ปลอดภัยต่อสัตว์ป่าควบคุม   
และไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น 
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  (8) จัดให้มีระบบช่วยชีวิต  ระบบเตือนภัย  และแผนรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
  (9) กรณีสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ก  หลุดออกจากสถานที่ครอบครอง  ให้แจ้งต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง  และเมื่อสามารถจับสัตว์ป่าควบคุมนั้นกลับคืนมาให้แจ้งต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ทันที 

ข้อ ๑9 ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ข  ต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุมชนิด  ข   
ของตนให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 

  (1) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการด าเนินชีวิต 
และความปลอดภัยของสัตว์ป่าควบคุม  โดยค านึงถึงความอยู่รอดของสัตว์ป่าควบคุม 

  (2) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับอาหารและน้ าในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม  
กับประเภทชนิดพันธุ์  ลักษณะ  สภาพ  และอายุของสัตว์ป่าควบคุม 

  (๓) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมมีสุขภาพอนามัยที่ดี  มีการจัดการในการควบคุมป้องกันโรค 
ที่เหมาะสม  และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่าควบคุมป่วยหรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า   

  (๔) จัดการไม่ให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับความเครียด  หวาดกลัว  เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร   

  (๕) จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จ าเป็น  
ต่อการด าเนินชีวิตและพลานามัยของสัตว์ 

ส่วนที ่ 2 
การดูแลและการจดัสวัสดิภาพของสัตว์ปา่ควบคมุตามประเภทของสตัว์ 

 
 

ข้อ 20 ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมตามส่วนนี้  จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของส่วนที่  1  ด้วย 
ข้อ 21 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะสัตว์เลี้ยงต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพ 

ของสัตว์ป่าควบคุมให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์เลี้ยง  โดยสัตว์เลี้ยงจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม   

และมีพื้นที่กว้างเพียงพอที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระเพื่อป้องกันมิให้เกิดความทรมาน 
  (๒) การดูแลสัตว์ป่าควบคุม  ผู้เลี้ยงต้องให้อาหารและน้ าที่เพียงพอ  อาหารดังกล่าว 

จะต้องเหมาะสมกับสัตว์ป่าควบคุม  และจะต้องได้รับการรักษาเมื่อมีความจ าเป็นอีกด้วย 
  (3) ห้ามการฝึกสัตว์ป่าควบคุมที่อาจจะท าให้สัตว์ป่าควบคุมนั้นได้รับบาดเจ็บทุกข์ทรมาน   

หรือเป็นอันตราย  หรือเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว 
  (4) ห้ามจัดให้มีการต่อสู้  หรือแข่งขันสัตว์ป่าควบคุมที่ก่อให้เกิดอันตราย  บาดเจ็บ   

หรือตาย 
  (5) การผสมพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม  จะต้องไม่ผสมพันธุ์สัตว์ที่มีความบกพร่อง   

และมีการติดเชื้อโรคที่รุนแรง   
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  (6) พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของสัตว์ป่าควบคุมต้องไม่ถูกเร่งหรือบังคับให้ผสมพันธุ์ 
เพื่อผลผลิตผิดธรรมชาติ 

ข้อ 22 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะเพ่ือการค้ารวมถึงสถานที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์ 
ต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพของสัตว์ป่าควบคุมให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 

  (1) สถานที่จ าหน่ายสัตว์ป่าควบคุม  ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

  (2) ต้องเก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่าควบคุมที่จัดจ าหน่าย  เช่น  ข้อมูลหลักฐาน 
การได้มาของสัตว์ป่าควบคุมตามกฎหมาย  สายพันธุ์  ขนาด  น้ าหนัก  อายุ  เพศ  ประวัติสุขภาพ   
และการดูแลสัตว์ป่าควบคุมนั้น  เพื่อให้ทราบถึงที่มา  และประวัติการเลี้ยงดูและการรักษาต่อสัตว์ 

  (3) สัตว์ป่าควบคุมต้องอยู่ในสถานที่หรือโรงเรือน  และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม 

  (4) สัตว์ป่าควบคุมต้องอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  ได้รับการปกป้องจากสภาพอากาศ 
ที่รุนแรง  และปราศจากการรบกวน 

  (5) สัตว์ป่าควบคุมต้องมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับพักผ่อน  ยืน  ยืดตัว  ว่ายน้ า  บิน   
หรือเคลื่อนไหวอย่างอื่นให้เหมาะสมกับชนิดนั้น ๆ 

  (6) สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับอาหารและน้ าในปริมาณที่เพียงพอเพื่อรักษาสุขภาพที่ดี 
  (7) สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับการปกป้องจากการสัมผัสกับโรค  ความทุกข์ทรมาน   

และการบาดเจ็บ  และในกรณีที่สัตวน์ั้นป่วยเป็นโรค  ทุกข์ทรมาน  หรือได้รับบาดเจ็บ  ต้องได้รบัการดแูล 
อย่างเหมาะสมโดยทันที 

  (8) สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับการตรวจอย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์นั้นได้รับ
สารอาหารที่เหมาะสม  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และไม่เป็นแหล่งโรคติดต่อ 

ข้อ 23 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะเลี้ยงเพ่ืองานอดิเรกต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพ 
ของสัตว์ป่าควบคุมให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) หากสัตว์ป่าควบคุมป่วย  ผู้ครอบครองต้องรีบน าไปรักษา  และตรวจ  หากตรวจพบ 
การติดเชื้อที่อาจเกิดโรคระบาดต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  (๒) ที่อยู่อาศัยของสัตว์ควบคุมต้องอยู่ในสถานที่  กรง  หรือโรงเรือน  พร้อมมีอุปกรณ์ 
ที่เหมาะสมกับความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม 

  (๓) เจ้าของสัตว์ป่าควบคุมจะต้องจัดให้มีระบบจดทะเบียนสัตว์ซึ่งจะช่วยให้ติดตาม
ได้สะดวกในกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ 

ข้อ 24 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะสวนสัตว์ของผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
สวนสัตว์  การดูแลและจัดสวัสดิภาพของสัตว์ป่าควบคุมให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์   
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ข้อ 25 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะที่เปิดให้รับชมเพ่ือความเพลิดเพลิน 
การแสดงเพ่ือนันทนาการ  การแข่งขัน  หรือการประกวดต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพของสัตว์ป่าควบคุม 
ให้เหมาะสม  ดังต่อไปนี้   

  (1) จัดสถานที่หรือพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพียงพอไม่แออัด  สามารถเคลื่อนไหวอย่างอิสระ   
สะดวกสบาย  และมีพ้ืนที่พักผ่อน  การจัดพ้ืนที่ส าหรับอุปกรณ์ให้อาหาร  และน้ า  และมีพ้ืนที่พักอาศัย 
อย่างเพียงพอ 

  (2) สัตว์ป่าควบคุมที่น ามาจัดแสดงต้องมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่มีอาการเจ็บป่วย   
และมีอายุที่เหมาะสม  และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งท้อง 

  (3) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม 
  (4) การแสดงต้องมีการจัดแผนของงาน  ประเภทของงาน  วัตถุประสงค์  สถานที่จัดแสดง 

ต้องมุ่งเน้นการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลในการเคลื่อนย้ายและการแสดง   
  (5) การจัดแสดงสัตว์ป่าควบคุมในร้านอาหาร  ห้างสรรพสินค้า  หรือสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีการจัดจ าหน่ายอาหาร  การจัดแสดงต้องแยกส่วนสัดอย่างเหมาะสม  เพื่อป้องกันการเกิดการติดเชื้อ 
  (6) การอนุญาตให้ผู้เข้าชมสัตว์ป่าควบคุม  ต้องค านึงถึงระยะความปลอดภัย 

อย่างเคร่งครัด  โดยค านึงถึงชนิดพันธุ์  พฤติกรรมของสัตว์ควบคุม  ให้มีความเหมาะสม   
  (7) สัตว์ป่าควบคุมที่จัดแสดงต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ  และสร้างความเข้าใจ 

ให้แก่ผู้เข้าชมต่อพฤติกรรมสัตว์ป่าควบคุมแต่ละชนิดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ 
  (8) ผู้ครอบครองต้องดูแล  ป้องกัน  ไม่ให้ผู้เข้าชมไปรบกวน  หรือท าร้ายสัตว์ป่าควบคุม 
  (9) การจ ากัดจ านวนเวลาที่แสดงอย่างเหมาะสม 
  (10) สัตว์ป่าควบคุมที่น ามาจัดแสดงต้องไม่ถูกบังคับให้แสดงท่าทางที่ผิดธรรมชาติ 
  (11) การแสดงสัตว์ป่าควบคุมที่มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ต้องจัดแสดงในเชิงนิเวศ  

และการรวมตัวของสายพันธุ์ที่ถูกต้อง  ให้มีบริเวณซึ่งสามารถแยกสัตว์ออกจากกันได้ในกรณีที่มีเหตุ 
ซึ่งสัตว์ไม่ควรอยู่ด้วยกัน 

  (12) ห้ามมิให้มีการจัดแสดง  หรือโฆษณาสัตว์ที่อาจจะท าให้สัตว์นั้นได้รับบาดเจ็บ   
ทุกข์ทรมาน  หรือเป็นอันตราย 

หมวด  5 
การโอนการครอบครอง  และใบแทนใบแจง้การครอบครอง 

 
 

ข้อ 26 การโอนการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม  ดังต่อไปนี้  จะกระท าไม่ได้   
เว้นแต่การโอนหรือแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างสวนสัตว์ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งและประกอบกิจการสวนสัตว์ 

  (1) กอริลล่าภูเขา  (Gorilla  beringei)   
  (2) กอริลล่า  (Gorilla  gorilla)   
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  (3) ชิมแพนซีธรรมดา  (Pan  troglodytes) 
  (4) โบโนโบ้  (Pan  paniscus) 
  (5) อุรังอุตังสุมาตรา  (Pongo  abelii)   
  (6) อุรังอุตังบอร์เนียว  (Pongo  pygmaeus) 
  (7) นกอินทรีฮาร์ปี้  (Harpia  harpyja)   
  (8) นกแก้วมาคอว์สปิกซ์  (Cyanopsitta  spixii)   
  (9) นกแก้วคาคาโป  หรือ  นกคาคาโป  (Strigops  habroptilus)   
  (10) มังกรโคโมโด  (Varanus  komodoensis)   
  (11) ทัวทาร่า  (Sphenodon  punctatus)   
  (12) เต่ามาดากัสการ์  (Astrochelys  yniphora) 
  (13) เต่ายักษ์กาลาปากอส  (Chelonoidis  niger) 
ในกรณีที่ผู้ครอบครองประสงค์จะโอนการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมชนิดอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง  ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่หรือวิธีการตามข้อ  8 
ใบรับแจ้งการครอบครองฉบับเดิมมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่   และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
ตรวจสอบความถูกต้อง  ทั้งนี้   ให้น าความในข้อ  10  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอโอน 
การครอบครองโดยอนุโลม 

กรณีผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมถึงแก่ความตาย  หรือนิติบุคคลเลิกกัน
เป็นเหตุให้ไม่สามารถครอบครองสัตว์ป่าควบคุมได้  หากทายาท  หรือผู้จัดการมรดก  หรือผู้ช าระบัญชี  
หรือผู้สืบสิทธิตามกฎหมายประสงค์จะครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมต่อไป   ให้แจ้ง
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  ณ  สถานที่หรือวิธีการตามข้อ  8  พร้อมใบรับแจ้งการครอบครองฉบับเดิมมาแสดง 
ต่อพนักงานเจ้าหนา้ที่  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง  ทั้งนี้  ให้น า
ความในข้อ  10  มาใช้บังคับแก่การพิจารณาค าขอโอนการครอบครองโดยอนุโลม 

เมื่อรายละเอียดข้อมูล  เอกสาร  และหลักฐานต่าง ๆ   ถูกต้องและครบถ้วน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนรับแจ้งการครอบครองในสารบบของกรมอุทยานแห่งชาติ   
สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  และใบรับแจ้งการครอบครอง  และออกใบรับแจ้งการครอบครองตามแบบท้ายระเบียบนี้ 
ให้แก่ผู้โอนและผู้รับโอนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

หมวด  6 
การก ากับดูแล 

 
 

ข้อ 27 ให้น าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจง้  
การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง  การก าหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง  การต่ออายุใบอนุญาต 
หรือใบรับรอง  การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองส าหรับ 
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การครอบครองสัตว์ป่าสงวน  ซากสัตว์ป่าสงวน  สัตว์ป่าคุ้มครอง  ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  ผลิตภัณฑ์ 
จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง  และการจ าหน่าย  จ่าย  หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง   
พ.ศ.  2564  หมวด  1  ส่วนที่  3  การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวและใบรับรอง 
การครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน  ส่วนที่  4  อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ส่วนที่  5  การออกใบแทนใบอนุญาต 
หรือใบรับรอง  ส่วนที่  6  การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  และส่วนที่  7  การควบคุมการครอบครอง
สัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน  มาใช้บังคับแก่การก ากับดูแล  การครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 
และซากสัตว์ป่าควบคุม  โดยอนุโลม  โดยให้ถือว่า 

  (1) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราว  หมายถึง  ใบรับแจ้งสัตว์ป่าควบคุม 
  (2) ใบรับรองซากสัตว์ป่าสงวน  หมายถึง  ใบรับแจ้งซากสัตว์ป่าควบคุม 
  (3) สัตว์ป่าสงวน  หมายถึง  สัตว์ป่าควบคุม 
  (4) ซากสัตว์ป่าสงวน  หมายถึง  ซากสัตว์ป่าควบคุม 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕65 
รัชฎา  สรุิยกุล ณ อยุธยา 

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตวป์่า  และพันธุ์พืช 
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