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ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ผู้ใดจะมีไว้

ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา ๙ เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดหรือซากสัตว์ป่า
ดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับตั้งแต่
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เงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง และในระเบียบนี้หมวด 6 การก ากับดูแล         
ให้น าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้ง และการรับแจ้งการออก
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การก าหนดอายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองการโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองส าหรับการครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน     
สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และ การจ าหน่าย จ่าย หรือ
โอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ .ศ .  2564 บางส่วนมาใช้บังคับแก่การก ากับดูแล               
การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมโดยอนุโลมด้วย
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1
“สตัวป่์าควบคมุ” 

สตัวป่์านอ้งใหม่ท่ีควรร ูจ้กั  
ตามพระราชบญัญติัสงวนและค ุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562



1. “สตัวป่์าควบคมุ” สตัวป่์านอ้งใหมท่ี่ควรร ูจ้กั

ตามพระราชบญัญติัสงวนและค ุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562

1.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 4 “สัตว์ป่าควบคุม” หมายความว่า  สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญา     

ว่าด้วยการค้า ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์  และสัตว์ป่าอ่ืนที่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมท่ีเหมาะสม ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 9 การก าหนดให้สัตว์ป่าชนิดใดเป็นสัตว์ป่าควบคุม ให้เป็นไปตามประกาศของรัฐมนตรี

มาตรา 19 ผู้ใดจะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมตามมาตรา  9 เฉพาะชนิดที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดหรือซากสัตว์ป่าดังกล่าว ให้แจ้งการครอบครองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่เป็นการ
ครอบครองตามใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าโดยผู้รับใบอนุญาตค้าตามมาตรา  30

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่อธิบดีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

มาตรา 90 ฝ่าฝืนมาตรา 19 วรรคหนึ่ง จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจ า ทั้งปรับ

มาตรา 91 ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา 19 วรรคสอง จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ    
ไม่เกิน 50,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ

1.1.1 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
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1.1.2 ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมหรือซาก
สัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการ
ครอบครอง จ านวน 67 ชนิด 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง พ.ศ. 2565 (มาตรา 19 วรรคหนึ่ง)

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ก าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565 (มาตรา 9)
แบ่งสัตว์ป่าควบคุมเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 สัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิด

สัตว์ป่า และพืชป่าตามอนุสัญญา 
กลุ่มที่ 2 สัตว์ป่าอ่ืนที่ต้องมีมาตรการควบคุมท่ีเหมาะสม

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

ก าหนดชนิดสัตว์ป่าตามบัญชีอนุสัญญาว่า
ด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า

และพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์และไม่เป็น
สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

จ านวน 1,014 รายการ

สัตว์ป่าอื่นที่ต้องมีมาตรการควบคุม
ที่เหมาะสม เป็นสัตว์ป่าที่มีถิ่นก าเนิด

ในประเทศไทย เป็นสัตว์ป่าหายาก หรือ
เป็นสัตว์ป่าที่มีเฉพาะถิ่นและต้องไม่เป็น

สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง
จ านวน 86 รายการ
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3. ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง และ
การครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565

หมวด 1 การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
หมวด 2 การพิจารณาค าขอแจ้งการครอบครอง
หมวด 3 เครื่องหมายและรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม
หมวด 4 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าควบคุม
หมวด 5 การโอนการครอบครองและใบแทนใบแจ้งการครอบครอง
หมวด 6 การก ากับดูแล

แบ่งออกเป็น 6 หมวด ดังต่อไปนี้

4. หมวด 6 การก ากับดูแล ข้อ 27 ให้น าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ว่าด้วยการแจ้ง และการรับแจ้งการออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การก าหนดอายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือใบรับรองการโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองส าหรับการ
ครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จาก
ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง และการจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2564 
หมวด 1 ส่วนที่ 3 การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวนชั่วคราวและใบรับรองการครอบครอง
ซากสัตว์ป่าสงวน ส่วนที่ 4 อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง ส่วนที่ 5 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง ส่วนที่ 6 การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง และส่วนที่ 7 การควบคุมการครอบครองสัตว์ป่า
สงวนและซากสัตว์ป่าสงวน มาใช้บังคับแก่การก ากับดูแล การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมและซากสัตว์ป่า
ควบคุมโดยอนุโลมโดยให้ถือว่า 

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

5. ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ก าหนดระยะเวลาการแจ้งการ
ครอบครองสัตว์ป่าควบคุม ที่มิใช่สัตว์น  า พ.ศ. 2565 (มาตรา 20)
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2
ชนิดสตัวป่์าควบคมุหรอืซากสตัวป่์า

ควบคมุท่ีตอ้งแจง้ครอบครอง



สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่ต้อง
แจ้งการครอบครอง 67 ชนิด

1. โอริกซซ์าฮาร่า
Oryx dammah

2. ยีราฟ
Giraffa camelopardalis

3. แพนด้าแดง
Ailurus fulgens

4. เสือชีต้า
Acinonyx jubatus

5. โอซีล็อท
Leopardus pardalis

6. สิงโต
Panthera leo

7. เสือจากัวร์
Panthera onca

Callimico goeldii
8. มาร์โมเสทกอล์ดี้

9. ทามารินหัวทอง
Leontopithecus chrysomelas

10. ไลออนทามารินสีทอง
Leontopithecus rosalia

11. ทามารินหัวส าลี
Saguinus oedipus

สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม 20 ชนิด
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13. กอริลล่า
Gorilla gorilla

14. ชิมแปนซีธรรมดา
Pan troglodytes

15. โบโนโบ้
Pan paniscus

16. อุรังอุตังสุมาตรา
Pongo abelii

17. อุรังอุตังบอร์เนียว
Pongo pygmaeus

18. ลีเมอร์หางวงแหวน
Lemur catta

19. ลีเมอร์เรด
Varecia rubra

20. ลีเมอร์รัฟฟ์
Varecia variegata

12. กอริลล่าภูเขา
Gorilla beringei

สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม (ต่อ)
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21. นกอินทรีฮาร์ปี้
Harpia harpyja

สัตว์ปีก 29 ชนิด

22. ไก่ฟ้าหิมาลัย
Lophophorus impejanus

23. ไก่ฟ้าสวินโฮ 
Lophura swinhoii

24. นกแว่นนโปเลียน
Polyplectron napoleonis

25. นกกระเรียนมงกุฎด า
Balearica pavonina

26. นกซสิคินแดง
Carduelis cucullata

27. นกเอี้ยงบาหลี
Leucopsar rothschildi

28. นกกระตั้วกอฟฟิน
Cacatua goffiniana

29. นกกระตั้วโมลัคกัน หรือ
นกกระตั้วใหญ่หงอนสีชมพู
Cacatua moluccensis
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สัตว์ปีก (ต่อ)

30. นกกระตั้วด า
Probosciger aterrimus

31. นกแก้วอเมซอนท้ายทอยเหลือง
Amazona auropalliata

32. นกแก้วอเมซอนไหล่เหลือง
Amazona barbadensis

33. นกแก้วอเมซอนกระหม่อมม่วง
Amazona finschi

34. นกแก้วอเมซอนคิวบา
Amazona leucocephala

35. นกแก้วอเมซอนหัวเหลือง
Amazona oratrix

36. นกแก้วมาคอว์ไฮยาซินธ์
Anodorhynchus hyacinthinus

37. นกแก้วมาคอว์บัฟฟอน
Ara ambiguus

38. นกแก้วมาคอวค์อสีฟ้า
Ara glaucogularis
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39. นกแก้วมาคอว์
สคาร์เล็ต

Ara macao

40. นกแก้วมาคอว์มิลิทารี
Ara militaris

41. นกแก้วมาคอว์
หน้าผากแดง
Ara rubrogenys

42. นกแก้วมาคอว์สปิกซ์
Cyanopsitta spixii

43. นกแก้วหงอน
Eunymphicus cornutus

44. นกแก้วคอนัวร์สีทอง
Guarouba guarouba

45. นกแก้วมาคอว์หัวสีน้ าเงิน
Primolius couloni

46. นกแก้วมาคอว์อิลลิเจอร์
Primolius maracana 47. นกแก้วเทาแอฟริกัน

Psittacus erithacus

48. นกแก้วคอนัวร์คอสีฟ้า
Pyrrhura cruentata 49. นกแก้วคาคาโป หรือ นกคาคาโป

Strigops habroptilus

สัตว์ปีก (ต่อ)
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สัตว์เลื อยคลาน 18 ชนิด

50. ทัวทาร่า
Sphenodon punctatus

51. ก้ิงก่าแอลลิเกเตอร์แอนซทูอย
Abronia anzuetoi

52. จิ้งจกเทอร์คอยส์
Lygodactylus williamsi

53. อิกัวน่าฟิจิ
Brachylophus bulabula

54. อิกัวน่าฟิจิลายแถบ
Brachylophus fasciatus

55. อิกัวน่าหัวแรด
Cyclura cornuta

56. อิกัวน่าหินบาฮาม่า
Cyclura cychlura 57. อิกัวน่าริคอร์ด

Cyclura ricordi

58. อิกัวน่าหิน
Cyclura rileyi
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59. มังกรโคโมโด
Varanus komodoensis

60. งูบอดัมเมอริลล์
Acrantophis dumerili

61. งูอนาคอนดาเขียว
Eunectes murinus

62. เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลายรัศมี
Astrochelys radiata

63. เต่ามาดากัสการ์
Astrochelys yniphora

64. เต่ายักษ์กาลาปากอส
Chelonoidis niger

65. เต่าดาวอินเดีย
Geochelone elegans

66. เต่าดาวพม่า
Geochelone platynota 67. เต่าแพนเค้ก

Malacochersus tornieri

สัตว์เลื อยคลาน (ต่อ)
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การจดัสวสัดิภาพและการดแูล

สตัวป่์าควบคมุในความครอบครอง
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3.1 สัตว์ป่าควบคุมชนิด ก และชนิด ข

“สัตว์ป่าควบคุมชนิด ก” หมายความว่า สัตว์ป่าควบคุมตามระเบียบนี้ที่ต้องมีมาตรการ
ควบคุมที่เข้มงวดด้วยลักษณะสายพันธุ์มีความดุร้ายหรือด้วยลักษณะนิสัย พฤติกรรม อาจสร้างความ
หวาดกลัวหรือท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของมนุษย์ ได้แก่ สัตว์ป่าควบคุมประเภท
กลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ กลุ่มลิงขนาดใหญ่ และงูขนาดใหญ่ ดังต่อไปนี้

เสือชีต้า
สิงโต (Panthera leo)

เสือจากัวร์ 

กอริลล่าภูเขา

1. กลุ่มสัตว์กินเนื อขนาดใหญ่

2. กลุ่มลิงขนาดใหญ่  

กอริลล่า ชิมแปนซีธรรมดา

โบโนโบ้ 

อุรังอุตังสุมาตรา 
อุรังอุตังบอร์เนียว 

3. งูขนาดใหญ่  

“สัตว์ป่าควบคุมชนิด ข” หมายความว่า สัตว์ป่าควบคุมตามระเบียบกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้งและการรับแจ้ง และการครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่าควบคุม
และซากสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565 นอกจากสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก 

งูอนาคอนดาเขียว 

(Acinonyx jubatus) (Panthera onca)

(Gorilla beringei)

(Gorilla gorilla) (Pan troglodytes)

(Pan paniscus) 

(Pongo pygmaeus)
(Pongo abelii) 

(Eunectes murinus)
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2. พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการตรวจสอบ
สถานที่ครอบครอง โดยค านึงถึงความเหมาะสม
ของสถานที่ต่อชนิดสัตว์  พฤติกรรม มีความ
ปลอดภัยมีการจัดสวัสดิภาพสัตว์อย่างเหมาะสม 
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และค านึงถึง
ผลกระทบต่อผู้อื่นและชุมชน

1. ลักษณะสายพันธุ์มีความดุร้ายหรือด้วย
ลักษณะนิสัย  พฤติกรรม อาจสร้ างความ
หวาดกลัวหรือท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินของมนุษย์ ได้แก่ สัตว์ป่าควบคุม
ประเภทกลุ่มสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ กลุ่มลิง
ขนาดใหญ่ และงูขนาดใหญ่ จ านวน 10 ชนิด

สัตว์ป่าควบคุมชนิด ก

3. การดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุม
ชนิด ก มีความเข้มงวดเพ่ิมเรื่องของความ
ปลอดภัย เช่น สถานที่ครอบครองให้มั่นคง
แข็งแรงเพ่ือป้องกันสัตว์ป่าควบคุมหลุดไป
ท าร้ายผู้ อ่ืน และต้องจัดท าป้ายเตือนอย่าง
ชัดเจน การเคลื่อนย้ายต้องจัดระบบอย่าง
เหมาะสม ปลอดภัยต่อสัตว์ป่าควบคุม และ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อ่ืน หรือกรณีสัตว์ป่า
ควบคุมชนิด ก หลุดออกจากสถานที่ครอบครอง 
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชม.

3.2 ข้อแตกต่างของสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก และชนิด ข

1. สัตว์ป่าควบคุมชนิดอ่ืนๆ นอกจากที่ก าหนดให้
เป็นสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก (ชนิดที่ ไม่ดุร้าย) 
จ านวน 57 ชนิด 

2. กรณีเป็นชนิดที่สามารถดูแล และเคลื่อนย้าย
ได้ง่ายและไม่เป็นอันตรายต่อตัวสัตว์ อาจน ามา
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบยังสถานที่รับ
แจ้งก็ได้ หากต้องตรวจสถานที่ครอบครองให้
ค านึงถึงความเหมาะสมของสถานที่ต่อชนิดสัตว์ 
พฤติกรรม มีความปลอดภัย มีการจัดสวัสดิภาพ
สัตว์อย่างเหมาะสม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และค านึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นและชุมชน

3. การดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุม
ชนิด ข เช่น สถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม ได้รับอาหาร น้ า ในปริมาณและ
คุณภาพที่เหมาะสม มีการจัดการในการควบคุม
ป้องกันโรคที่เหมาะสม ไม่ให้สัตว์ป่าควบคุม
ได้รับความเครียด และได้มีโอกาสแสดงออกซึ่ง
พฤติกรรมตามธรรมชาติ

สัตว์ป่าควบคุมชนิด  ข
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3.3 การดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก
ผู้ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก ต้องดูแลและจัดสวัสดิภาพสัตว์ป่าควบคุม
ชนิด ก ของตนให้เหมาะสม ดังต่อไปนี  

จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับชนิด ขนาด และพฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม ขนาด
กรงหรือคอกต้องมีอาณาบริเวณท่ีเพียงพอต่อสภาพร่างกาย จิตใจ และสังคมของ
สัตว์ โดยจะต้องมีความปลอดภัย และตอบสนองพฤติกรรมของสัตว์

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับอาหารและน้ า  ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม 
ในทุกสถานการณ์ และเหมาะสมกับประเภทชนิดพันธุ์ ลักษณะ สภาพ และอายุ
ของสัตว์ป่าควบคุม 

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการในการควบคุมป้องกันโรค 
ที่เหมาะสม และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่าควบคุมป่วยหรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า 
และลดความเสี่ยง ต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่

จัดการไม่ให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานใจ 
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งพฤติกรรมตามธรรมชาติที่จ าเป็น 
ต่อการด าเนินชีวิตและพลานามัยของสัตว์

จัดสถานที่ครอบครองให้มั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกันสัตว์ป่าควบคุมหลุดไป ท าร้าย
ผู้อื่น และต้องจัดท าป้ายเตือนอย่างชัดเจน 

การเคลื่อนย้ายต้องจัดระบบอย่างเหมาะสม ปลอดภัยต่อสัตว์ป่าควบคุม และ
ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น

จัดให้มีระบบช่วยชีวิต ระบบเตือนภัย และแผนรองรับกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

กรณีสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก หลุดออกจากสถานที่ครอบครอง ให้แจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง และเมื่อสามารถจับสัตว์ป่าควบคุมนั้นกลับคืนมา
ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ทันที
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3.4 การดูแลและครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิด ข

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมอยู่ในสถานที่หรือสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการด าเนินชีวิต และความปลอดภัยของสัตว์ป่าควบคุม         
โดยค านึงถึงความอยู่รอดของสัตว์ป่าควบคุม 

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับอาหารและน้ าในปริมาณและคุณภาพที่
เหมาะสม กับประเภทชนิดพันธุ์ ลักษณะ สภาพ และอายุของ   
สัตว์ป่าควบคุม

จัดให้สัตว์ป่าควบคุมมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการจัดการในการควบคุม
ป้องกันโรค ที่เหมาะสม และให้การรักษาเมื่อสัตว์ป่าควบคุมป่วย
หรือบาดเจ็บโดยไม่ชักช้า

จัดการไม่ให้สัตว์ป่าควบคุมได้รับความเครียด หวาดกลัว เจ็บปวด
หรือทุกข์ทรมาน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

จั ด ให้ สั ตว์ ป่ าควบคุม ได้ มี โ อกาสแสดงออกซึ่ งพฤติ กรรม           
ตามธรรมชาติที่จ าเป็น ต่อการด าเนินชีวิตและพลานามัยของสัตว์ 
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3.5 การดูแลและการจัดสวัสดิภาพของสัตว์ป่าควบคุม
ตามประเภทของการครอบครอง

3.5.1 การครอบครองสัตว์ป่าควบคมุในลักษณะสัตว์เลี ยง

การให้ที่อยู่อาศัยแก่สัตว์เลี้ยงโดยสัตว์เลี้ยงจะต้องมีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมและมีพ้ืนที่กว้างเพียงพอที่จะเคลื่อนตัวได้อย่างอิสระ 
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความทรมาน

การดูแลสัตว์ป่าควบคุม ผู้เลี้ยงต้องให้อาหารและน้ าที่ เพียงพอ 
อาหารดังกล่าว จะต้องเหมาะสมกับสัตว์ป่าควบคุม และจะต้องได้รับ
การรักษาเมื่อมีความจ าเป็นอีกด้วย

ห้ามการฝึกสัตว์ป่าควบคุมที่อาจจะท าให้สัตว์ป่าควบคุมนั้นได้รับ
บาดเจ็บทุกข์ทรมาน หรือเป็นอันตรายหรือเกิดพฤติกรรมที่ก้าวร้าว

ห้ามจัดให้มีการต่อสู้  หรือแข่งขันสัตว์ป่าควบคุมที่ก่อให้เกิด
อันตราย บาดเจ็บ หรือตาย

การผสมพันธุ์สัตว์ป่าควบคุม จะต้องไม่ผสมพันธุ์สัตว์ที่มีความ
บกพร่อง และมีการติดเชื้อโรคท่ีรุนแรง 

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ของสัตว์ป่าควบคุมต้องไม่ถูกเร่งหรือบังคับให้
ผสมพันธุ์ เพ่ือผลผลิตผิดธรรมชาติ
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3.5.2.การดูแลและครอบครองสัตว์ป่าควบคุมเพื่อการค้ารวมถึง 
สถานที่ขออนุญาตเพาะพันธุ์
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สถานที่จ าหน่ายสัตว์ป่าควบคุม ต้องได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่สะอาด 
ถูกสุขลักษณะ 

สัตว์ป่าควบคุมต้องอยู่ในสถานที่หรือโรงเรือน และมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับ 
ความต้องการทางกายภาพและพฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม 

สัตว์ป่าควบคุมต้องอยู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ได้รับการปกป้องจากสภาพ
อากาศที่รุนแรงและปราศจากการรบกวน 

สัตว์ป่าควบคุมต้องมีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับพักผ่อน ยืน ยืดตัว ว่ายน้ า บิน หรือ
เคลื่อนไหวอย่างอ่ืนให้เหมาะสมกับชนิดนั้น ๆ

สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับอาหารและน้ าในปริมาณที่เพียงพอเพ่ือรักษาสุขภาพที่ดี

สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับการปกป้องจากการสัมผัสกับโรค ความทุกข์ทรมาน 
และการบาดเจ็บ และในกรณีที่สัตว์นั้นป่วยเป็นโรค ทุกข์ทรมาน หรือได้รับ
บาดเจ็บ ต้องได้รับการดูแล อย่างเหมาะสมโดยทันที

สัตว์ป่าควบคุมต้องได้รับการตรวจอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์นั้นได้รับ 
สารอาหารท่ีเหมาะสม ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และไม่เป็นแหล่งโรคติดต่อ 

ต้องเก็บบันทึกข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ป่าควบคุมที่จัดจ าหน่าย เช่น ข้อมูลหลักฐาน 
การได้มาของสัตว์ป่าควบคุมตามกฎหมายสายพันธุ์ ขนาด น้ าหนัก อายุ เพศ 
ประวัติสุขภาพ และการดูแลสัตว์ป่าควบคุมนั้น เพ่ือให้ทราบถึงที่มา และ
ประวัติการเลี้ยงดูและการรักษาต่อสัตว์
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3.5.3 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะเลี ยงเพื่องานอดิเรก

หากสัตว์ป่าควบคุมป่วย ผู้ครอบครองต้องรีบน าไปรักษา และตรวจ 
หากตรวจพบ การติดเชื้อที่อาจเกิดโรคระบาดต้องแจ้งต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่อาศัยของสัตว์ควบคุมต้องอยู่ในสถานที่ กรง หรือโรงเรือน
พร้อมมีอุปกรณ์ ที่ เหมาะสมกับความต้องการทางกายภาพและ
พฤติกรรมของสัตว์ป่าควบคุม 

เจ้าของสัตว์ป่าควบคุมจะต้องจัดให้มีระบบจดทะเบียนสัตว์ซึ่งจะ
ช่วยให้ติดตาม ได้สะดวกในกรณีเกิดโรคระบาดสัตว์

2

1

3

3.5.4 การครอบครองสัตว์ป่าควบคุมในลักษณะสวนสัตว์ของ
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์

การดูแลและจัดสวัสดิภาพของสัตว์ป่าควบคุมให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการจัดการสวนสัตว์
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3.5.5 การครอบครองสัตว์ป่าควบคมุในลักษณะที่เปิดให้ รับชม
เพื่อความเพลิดเพลิน การแสดง เพื่อนันทนาการ การแข่งขัน
หรือการประกวด

จัดสถานที่หรือพ้ืนที่ให้เหมาะสมเพียงพอไม่แออัด สามารถเคลื่อนไหว
อย่างอิสระ สะดวกสบาย และมีพ้ืนที่พักผ่อน การจัดพ้ืนที่ส าหรับ
อุปกรณ์ให้อาหาร และน้ า และมีพ้ืนที่พักอาศัย อย่างเพียงพอ

สัตว์ป่าควบคุมที่น ามาจัดแสดงต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีอาการ
เจ็บป่วย และมีอายุที่เหมาะสม และไม่อยู่ในระหว่างการตั้งท้อง 

ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเหมาะสม 

การแสดงต้องมีการจัดแผนของงาน ประเภทของงาน วัตถุประสงค์ 
สถานที่จัดแสดง ต้องมุ่งเน้นการจัดสวัสดิภาพสัตว์และการดูแลในการ
เคลื่อนย้ายและการแสดง

การจัดแสดงสัตว์ป่าควบคุมในร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่
ท่องเที่ยว ที่มีการจัดจ าหน่ายอาหาร การจัดแสดงต้องแยกส่วนสัดอย่าง
เหมาะสม เพ่ือป้องกันการเกิดการติดเชื้อ

การอนุญาตให้ผู้เข้าชมสัตว์ป่าควบคุม ต้องค านึงถึงระยะความปลอดภัย 
อย่างเคร่งครัด โดยค านึงถึงชนิดพันธุ์ พฤติกรรมของสัตว์ควบคุม ให้มี
ความเหมาะสม 
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3.5.5 การครอบครองสัตว์ป่าควบคมุในลักษณะที่เปิดให้ รับชม
เพื่อความเพลิดเพลิน การแสดง เพื่อนันทนาการ การแข่งขัน
หรือการประกวด (ต่อ)

สัตว์ป่าควบคุมที่จัดแสดงต้องได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ และ
สร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้าชมต่อพฤติกรรมสัตว์ป่าควบคุมแต่ละชนิด
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากสัตว์ 

ผู้ครอบครองต้องดูแล ป้องกัน ไม่ให้ผู้เข้าชมไปรบกวน หรือท าร้าย    
สัตว์ป่าควบคุม 

การจ ากัดจ านวนเวลาที่แสดงอย่างเหมาะสม

สัตว์ป่าควบคุมที่น ามาจัดแสดงต้องไม่ถูกบังคับให้แสดงท่าทางที่
ผิดธรรมชาติ

การแสดงสัตว์ป่าควบคุมที่มีความหลากหลายชนิดพันธุ์ต้องจัดแสดง
ในเชิงนิเวศ และการรวมตัวของสายพันธุ์ที่ถูกต้อง ให้มีบริเวณซึ่ง
สามารถแยกสัตว์ออกจากกันได้ในกรณีที่มีเหตุ ซึ่งสัตว์ไม่ควรอยู่ด้วยกัน

ห้ามมิให้มีการจัดแสดง หรือโฆษณาสัตว์ที่อาจจะท า ให้สัตว์นั้นได้รับ
บาดเจ็บ ทุกข์ทรมาน หรือเป็นอันตราย

7

8

9

10

11

12

22



4
เครือ่งหมาย และรหสัประจ าตวั

สตัวป่์าควบคมุหรอืซากสตัวป่์าควบคมุ



4.1 สิ่งที่ต้องทราบเกี่ยวกับการจัดท าเครื่องหมายและ
รหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

ให้ผู้แจ้งการครอบครองด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซาก
สัตว์ป่าควบคุมตามรูปแบบหรือวิธีการที่ก าหนดตามระเบียบ

กรณีที่สัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครองมีการท าเครื่องหมายและรหัสประจ าตัวสัตว์ป่า
ควบคุมอยู่ก่อนแล้ว ให้ใช้เครื่องหมายและรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าที่มีอยู่เดิมโดยอนุโลม

กรณีที่ไม่อาจท าเครื่องหมายประจ าตัวได้ ให้ก าหนดวิธีการระบุเหตุผลความจ าเป็น 
เพ่ือขอความเห็นชอบจากอธิบดี

กรณีที่ประสงค์จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดท าให้ ผู้แจ้งการครอบครองต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ

รายละเอียดรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม ให้เป็นไปตามรูปแบบ
ที่ก าหนดท้ายระเบียบ

ถ้าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม สูญหาย ถูกท าลาย 
ช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมิชักช้า เพ่ือพิจารณาการ
จัดท าเครื่องหมายใหม่

ให้ค านึงถึงความปลอดภัย พฤติกรรม ความเหมาะสม รวมถึงความสง่างามของสัตว์ป่า
ควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุมแต่ละประเภท

สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่แจ้งการครอบครอง กรณีที่ยังไม่มีเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์ ให้ผู้แจ้งการครอบครองด าเนินการจัดท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่า
ควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมตามรูปแบบหรือวิธีการตามที่ก าหนด

1

2

3

4

5

6

7

8
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4.2.1 กลุ่มสัตว์เลี ยงลูกด้วยนม

สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ให้ไมโครชิปฝังใต้ผิวหนัง
บริเวณ หลังหูด้านซ้าย หรือใต้ผิวหนังระหว่างกระดูก
สะบักทางด้านซ้ายของกระดูกสันหลัง 

กรณีสัตว์กินเนื อ ให้ฝังไมโครชิปที่โคนหาง
ด้านซ้าย 

กรณีสัตว์กลุ่มลิง ให้ฝังที่หลังมือหรือหลังตีน
ด้านซ้าย

หมายเหตุ : สีแดงคือต าแหน่งที่ฝังไมโครชิป

(ก) ฝังไมโครชิป

4.2 ประเภทเครื่องหมายและการติดเครื่องหมาย
ประจ าตัวสัตว์
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(ข) เครื่องหมายติดหู

เคร่ืองหมายติดหูให้ติดบริเวณใบหู

หมายเหตุ : สีแดงคือต าแหน่งที่ติดเครื่องหมายติดหู
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4.2.2 กลุ่มสัตว์ปีก
ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(ก) ใส่ห่วงขา

ห่วงขาให้ใส่ด้านซ้าย
หรือด้านขวา 

หมายเหตุ : สีแดงคือต าแหน่งที่ใส่ห่วงขา
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กรณีนกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักมากกว่า 5.5 กิโลกรัม หรือนกที่มีลักษณะขายาว ให้ฝังไมโครชิป  
บริเวณต้นคอ

ส าหรับนกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 5.5 กิโลกรัม ให้ฝังไมโครชิป บริเวณกล้ามเนื้ออก
ด้านซ้าย หรือต้นขา ปรับเอาค าในกล่องไป

(ข) ฝังไมโครชิป

นกที่มีลักษณะขายาว 
ให้ฝังไมโครชิปบริเวณต้นคอ

กรณีนกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักมากกว่า 5.5 กิโลกรัม
ให้ฝังไมโครชิปบริเวณต้นคอ

นกโตเต็มวัยที่มีน้ าหนักน้อยกว่า
5.5 กิโลกรัม ให้ฝังไมโครชิป

บริเวณกล้ามเนื้ออกด้านซ้าย หรือต้นขา 

หมายเหตุ : สีแดงคือต าแหน่งที่ฝังไมโครชิป
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สัตว์กลุ่มกิ งก่า
1. กรณีที่มีขนาดความยาวล าตัวน้อยกว่า 12.5 เซนติเมตร (ตั้งแต่ปลายจมูกจนถึงรูทวาร)

ให้ฝังไมโครชิปที่ช่องภายในล าตัว
2. กรณีท่ีมีล าตัวใหญ่ ขนาดความยาวล าตัวมากกว่า 12.5 เซนติเมตร (ตั้งแต่ปลายจมูกจนถึง

รูทวาร) ให้เลือกฝังไมโครชิปบริเวณส่วนหน้าฝั่งซ้ายจนถึงขาหนีบหลัง 

4.2.3 กลุ่มสัตว์เลื อยคลาน 

ความยาวล าตัวน้อยกว่า 12.5 ซม.

สัตว์กลุ่มเต่า
1. กรณทีี่มีขนาดใหญ่กว่า 10 เซนติเมตร (โดยวัดจากความยาวกระดองท้อง) ให้ฝังบริเวณขาหลัง 
2. กรณีท่ีมีขนาดน้อยกว่า 10 เซนติเมตรอาจจะต้องพิจารณาทางเลือกอ่ืนเพ่ือฝังไมโครชิป

เต่าท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 10 ซม. ให้ฝังบริเวณขาหลัง

ฝังไมโครชิป

หมายเหตุ : บริเวณท่ีฝังไมโครชิป

วัดความยาวจากกระดองท้อง
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4.2.4 ซากของสัตว์ป่าควบคุม

1. ติดแผ่นโลหะ 
2. แผ่นพลาสติก
3. ติดสติ๊กเกอร์ 
4. ฉลาก

ให้ใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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รหสัประจ าตวัสตัว์

5

T H S C H P 0 5 6 2 02 0 0 1P

รหัสประเทศไทย รหัสผู้ครอบครอง 4 หลัก 

ประเภทการครอบครอง              รหัสชนิดสัตว์ตามที่ก าหนด 

รหัสปี ค.ศ. ที่เกิด 
หรือ ปีที่ขึ้นทะเบียน

ล าดับจ านวนตัว



รหัสประเทศไทย 

รหัสผู้ครอบครอง 4 หลัก 
สามารถก าหนดชื่อผู้ครอบครอง 456,976 รูปแบบ 

A –Z       A –Z      A –Z      A - Z
a– z    a – z    a – z a– z  

ประเภทการครอบครอง      รหัสชนิดสัตว์ตามท่ีก าหนด        
รหัสชนิดสัตว์ตามท่ีก าหนด หมายเลข 001 – 999 

P = Personal (ส่วนบุคคล)
F = Farm (ฟาร์ม) 
M = Merchant (ผู้ค้า)
Z  = Zoo (สวนสัตว์)

รหัสปี ค.ศ. ที่เกิด หรือ ปีที่ข้ึนทะเบียน

ล าดับจ านวนตัว

5.1 วิธีการก าหนดรหัสประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือ
ซากสัตว์ป่าควบคุม

T H P A A A 0A 0010 1 2 0 1

รายละเอียดหมายเลขรหัสประจ าตัวสัตว์ ประกอบด้วย รหัส 16 หลัก มีรายละเอียดดังนี้ 
1. รหัสประเทศไทยให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสองตัว คือ TH ที่แสดงถึงตัวย่อประเทศไทย มาจาก 

ค าว่า Thailand 
2. รหัสประเภทการครอบครองให้ใช้ตัวย่ออักษรภาษาอังกฤษหนึ่งตัว ตามที่ก าหนดดังนี้ 

P ย่อมาจาก Personal เป็นการครอบครองส่วนบุคคล
F ย่อมาจาก Farm เป็นการครอบครองโดยฟาร์มหรือสถานเพาะพันธุ์

M ย่อมาจาก Merchant เป็นการครอบครองโดยผู้ค้า
Z ย่อมาจาก Zoo เป็นการครอบครองโดยสวนสัตว์

3. รหัสผู้ครอบครองให้ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษสี่ตัวแทนชื่อย่อของผู้ครอบครอง 
4. รหัสชนิดสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมให้ใช้หมายเลขสามหลัก ตั้งแต่หมายเลข 001 – 999

ก าหนดรายละเอียดดังตารางที่ 1  
หมายเลข 001 – 067 คือ รหัสชนิดสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่ต้องแจ้งการครอบครอง
หมายเลข 068 – 999 คือ สัตว์ป่าควบคุมที่จะประกาศชนิดเพิ่มเติมในอนาคต
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รหัส ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

01 เต่ามาดากัสการ์ Madagascar Tortoise Astrochelys yniphora
02 เต่ายักษ์กาลาปากอส Galapagos Giant Tortoise Chelonoidis niger
03 นกแก้วมาคอว์สปิกซ์ Spix's Macaw Cyanopsitta spixii
04 กอริลล่าภูเขา Mountain Gorilla Gorilla beringei
05 กอริลล่า Gorilla Gorilla gorilla
06 นกอินทรีฮาร์ปี้ Harpy Eagle Harpia harpyja
07 โบโนโบ้ Bonobo Pan paniscus
08 ชิมแปนซีธรรมดา Common Chimpanzee Pan troglodytes
09 อุรังอุตังสุมาตรา Sumatran Orangutan Pongo abelii
10 อุรังอุตังบอร์เนียว Bornean Orangutan Pongo pygmaeus
11 ทัวทาร่า Tuatara Sphenodon punctatus
12 นกแก้วคาคาโป หรือ นกคาคาโป Kakapo Strigops habroptilus
13 มังกรโคโมโด Komodo Dragon Varanus komodoensis
14 โอริกซซ์าฮาร่า Sahara Oryx Oryx dammah
15 ยีราฟ Giraffe Giraffa camelopardalis
16 แพนด้าแดง Red Panda Ailurus fulgens
17 เสือชีต้า Cheetah Acinonyx jubatus
18 โอซีล็อท Ocelot Leopardus pardalis
19 สิงโต Lion Panthera leo
20 เสือจากัวร์ Jaguar Panthera onca
21 มารโ์มเสทกอล์ดี้ Goeldi's Marmoset Callimico goeldii
22 ทามารินหัวทอง Golden-headed Lion 

Tamarin
Leontopithecus
chrysomelas

23 ไลออนทามารินสีทอง Golden Lion Tamarin Leontopithecus rosalia
24 ทามารินหัวส าลี Cotton-top Tamarin Saguinus oedipus
25 ลีเมอร์หางวงแหวน Ring-tailed Lemur Lemur catta

26 ลีเมอร์เรด Red Ruffed Lemur Varecia rubra

5.2 รหัสชนิดสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
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รหัส ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

27 ลีเมอร์รัฟฟ์ Ruffed Lemur Varecia variegata
28 ไก่ฟ้าหิมาลัย Himalayan Monal Lophophorus impejanus

29 ไก่ฟ้าสวินโฮ Swinhoe's Pheasant Lophura swinhoii

30 นกแว่นนโปเลียน Napoleon's Peacock-
Pheasant

Polyplectron napoleonis

31 นกกระเรียนมงกุฎด า Black crowned crane Balearica pavonina
32 นกซสิคินแดง Red Siskin Carduelis cucullata
33 นกเอ้ียงบาหลี Bali Starling Leucopsar rothschildi
34 นกกระตั้วกอฟฟิน Goffin's Cockatoo Cacatua goffiniana
35 นกกระตั้วโมลัคกัน หรือ

นกกระตั้วใหญ่หงอนสีชมพู
Moluccan Cockatoo, 
Salmon-crested Cockatoo

Cacatua moluccensis

36 นกกระตั้วด า Palm Cockatoo Probosciger aterrimus
37 นกแก้วอเมซอนท้ายทอย

เหลือง
Yellow-naped Amazon Amazona auropalliata

38 นกแก้วอเมซอนไหล่เหลือง Yellow-shouldered 
Amazon

Amazona barbadensis

39 นกแก้วอเมซอน
กระหม่อมม่วง

Lilac-crowned Amazon Amazona finschi

40 นกแก้วอเมซอนคิวบา Cuban Amazon Amazona leucocephala
41 นกแก้วอเมซอนหัวเหลือง Yellow-headed Amazon Amazona oratrix

42 นกแก้วมาคอว์ไฮยาซินธ์ Hyacinth Macaw Anodorhynchus
hyacinthinus

43 นกแก้วมาคอว์บัฟฟอน Buffon's Macaw Ara ambiguus
44 นกแก้วมาคอว์คอสีฟ้า Blue-throated Macaw Ara glaucogularis

45 นกแก้วมาคอว์สคาร์เล็ต Scarlet Macaw Ara macao

46 นกแก้วมาคอว์มิลิทารี Military Macaw Ara militaris
47 นกแก้วมาคอว์หน้าผากแดง Red-fronted Macaw Ara rubrogenys
48 นกแก้วหงอน Horned Parakeet Eunymphicus cornutus
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รหัส ชื่อไทย ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์

49 นกแก้วคอนัวร์สีทอง Golden Conure Guarouba guarouba

50 นกแก้วมาคอว์หัวสีน้ าเงิน Blue-headed Macaw Primolius couloni
51 นกแก้วมาคอว์อิลลิเจอร์ Illiger's Macaw Primolius maracana

52 นกแก้วสีเทาแอฟริกัน Grey Parrot Psittacus erithacus
53 นกแก้วคอนัวร์คอสีฟ้า Blue-throated Parakeet Pyrrhura cruentata
54 กิ้งก่าแอลลิเกเตอร์แอนซูทอย Anzuetoi Arboreal 

Alligator Lizard
Abronia anzuetoi

55 จิ้งจกเทอร์คอยส์ Turquoise Dwarf Gecko Lygodactylus williamsi
56 อิกัวน่าฟิจิ Fiji Iguana Brachylophus bulabula
57 อิกัวน่าฟิจิลายแถบ Fiji Banded Iguana Brachylophus fasciatus
58 อิกัวน่าหัวแรด Rhinoceros Iguana Cyclura cornuta
59 อิกัวน่าหินบาฮาม่า Bahamilian Rock Iguana Cyclura cychlura
60 อิกัวน่าริคอร์ด Ricord's Iguana Cyclura ricordi
61 อิกัวน่าหิน Rock Iguana Cyclura rileyi
62 งูบอดัมเมอริลล์ Dumeril's Boa Acrantophis dumerili

63 งูอนาคอนดาเขียว Green Anaconda Eunectes murinus

64 เต่าบกลายจักร หรือ เต่าลาย
รัศมี

Radiated Tortoise Astrochelys radiata

65 เต่าดาวอินเดีย Indian star tortoise Geochelone elegans
66 เต่าดาวพม่า Burmese Star tortoise Geochelone platynota
67 เต่าแพนเค้ก Pancake Tortoise Malacochersus tornieri

5. รหัสปีให้ใช้หมายเลขสองตัวหลังของ ปีคริสต์ศักราช ที่เกิด หรือ ที่ท าการข้ึนทะเบียน 
6. ล าดับจ านวนตัว ให้ใช้หมายเลขสี่หลัก ตั้งแต่หมายเลข 0001 – 9999 ล าดับจ านวนตัว หมายถึง 
ล าดับจ านวนตัวของสัตว์ที่แจ้งครอบครองของแต่ละผู้ครอบครอง โดยแยกล าดับจ านวนตัวของแต่ละชนิด 

35



การแจง้และการรบัแจง้การครอบครอง

สตัวป่์าควบคมุหรอืซากสตัวป่์าควบคมุ

6

ยื่นแบบแจ้ง /เอกสารหลักฐาน
ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง

ออกใบรับแจ้งช่ัวคราว

ตรวจคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้าม

ตรวจความเหมาะสม
ของสถานท่ี

ออกใบรับแจ้งการ
ครอบครอง

คุณสมบัติและ
เอกสารครบถ้วน

1

2

3

4

5

6



6.1 ใครบ้างที่ต้องแจ้งการครอบครอง

ผู้มีไว้ในความครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่า
ควบคุมก่อนประกาศตามมาตรา 19 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ. 
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ผู้ประสงค์จะมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซาก
สัตว์ป่าควบคุมที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายหลัง
การออกประกาศก าหนดชนิดสัตว์ป่าควบคุม ตามมาตรา 
19 วรรคหนึ่งแห่ง พ .ร .บ . สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2562

ผู้ด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ สัตว์ป่าควบคุมซึ่ งมี ไว้ ใน
ครอบครองสัตว์ป่าควบคุม  หรือซากสัตว์ป่าควบคุม กรณี
ซึ่งยังไม่ได้รับใบอนุญาตด าเนินกิจการเพาะพันธุ์ ตามมาตรา 
28 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

ผู้ค้าสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม ที่ยังไม่ได้รับ
ใบอนุญาตค้าตามมาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หรือเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตค้าสัตว์ป่า
ควบคุมแล้ว แต่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่ไม่ได้รับ
อนุญาตให้ค้าได้

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์ซึ่งมีไว้ในความ
ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

1

2

3

4

5

ก่อน

19 ต.ค.65

ตัง้แต่

19 ต.ค.65

37



6.2 กรณีท่ีไม่ต้องแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม

เป็นผู้ ได้รับใบอนุญาตค้าสัตว์ป่าควบคุมชนิดที่มีไว้ในความ
ครอบครอง และเป็นชนิดเดียวกันกับที่ขออนุญาตค้า

เป็นผู้ช่วยเหลือสัตว์ป่าควบคุมที่ป่วย อ่อนแอ โดนทอดทิ้ง บาดเจ็บ 
หรือต้องการความช่วยเหลือตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน 
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้ และสัตว์ป่า
ควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. 2563

2

แจง้ 1362

1
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6.3 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิที่จะใช้
ประโยชน์ ในสถานที่ครอบครองกรณีที่ ไม่ ใช่ เจ้าของ
กรรมสิทธิ์จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินแนบมาด้วย

ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตาม พ.ร.บ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 นับแต่พระราชบัญญัตินี้  
มีผลใช้บังคับ เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 

กรณีผู้แจ้งการครอบครองเป็นนิติบุคคลนิติบุคคลนั้นจะต้อง
มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองหรือสิทธิใช้ประโยชน์ใน
สถานที่ครอบครองตาม (2) ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (3) 
และ (4) ด้วย

1

2

3

4

5

เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
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6.4 ข้อมูล และหลักฐานที่ใช้

ชื่อและเลขประจ าตัวประชาชน
กรณีบุคคลธรรมดา 

ชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคล
กรณีนิติบุคคล 

บัญชีแจ้งจ านวน ชนิดพันธุ์สัตว์ และภาพถ่าย
ของสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

เอกสารการได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ
กรณีไม่มีหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายให้บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มา

พร้อมพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือได้

สถานท่ีครอบครองสัตว์ป่าควบคุม 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม

1
2

3

4

6

เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุม
ลักษณะเครื่องหมาย และต าแหน่งของ

เครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือ   
ซากสัตว์ป่าควบคุม

5
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6.5 เอกสารและหลักฐานในการยื่นค าขอ

ส าเนาใบอนุญาตน าเข้า หรือส่งออก
ซึ่งสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

หนังสือราชการอ่ืนใดที่เป็นหลักฐาน การได้มาซึ่ง   
สัตว์ป่าควบคุม เช่น หนังสือกรมอุทยานแห่งชาติ     

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการตรวจสอบการปรับเพิ่ม
จ านวน หรือแจ้งผลการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง

จ านวนสัตว์ป่าควบคุม เป็นต้น

บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มา 
(กรณีการครอบครองก่อนประกาศตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง 

และไม่มีหลักฐานการได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย)

ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์
(กรณีผู้แจ้งการครอบครอบเป็นผู้ประกอบ

กิจการสวนสัตว์) หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือเป็นสถานที่
ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม 

ในกรณีที่ผู้แจ้งการครอบครองมิใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์
หรือผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่

ครอบครองนั้น

ภาพถ่ายของสัตว์ป่าควบคุม จ านวน 4 ภาพ 
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม จ านวน 2 ภาพ เอกสารและหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

1 2

3

4

5

8

หนังสือก ากับการจ าหน่ายสัตว์ป่าควบคุม 

7

6

………………
………………
………………
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6.6 ช่องทางการให้บริการ

จังหวัดอื่น
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1- 16  

และสาขาแห่งท้องท่ีที่มีการครอบครอง

กรุงเทพมหานคร
กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ไปรษณีย์ตอบรับ 
กทม. : ส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
จังหวัดอื่นๆ : ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 -16

และสาขา

ระบบออนไลน์

E – mail 
exocites@gmail.com

สถานที่อ่ืน : ตามที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

รายชื่อส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 1 – 16 และสาขา

42



6.7 ขั นตอนการแจ้งการครอบครองและการพิจารณา

ยื่นแบบแจ้งการครอบครอง 
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐาน

ยึด/อายัดตามมาตรา 81(4)

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม 
รายละเอียดเอกสาร และหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบชนิดและจ านวนสัตว์ป่าควบคุม
หรือซากสัตว์ป่าควบคุม

ชนิด ก ต้องตรวจสถานที่ครอบครองก่อน
ออกใบรับแจ้ง

ชนิด ข หากเคลื่อนย้ายง่ายอาจน ามาให้
ตรวจสอบยังสถานที่รับแจ้ง

ตรวจสถานที่แล้วไม่มีสวัสดิภาพ
เหมาะสม แจ้งให้ด าเนินการแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง หรือ
ไม่ครบถ้วน 

แก้ไขเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

ไม่แก้ไขภายในระยะเวลา
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

สถานที่ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือ
สถานที่เก็บรักษาซากสัตว์ป่าควบคุม มี

สวัสดิภาพและความเหมาะสม หรือความ
ปลอดภัยเพียงพอ

ออกใบรับแจ้ง
การครอบครอง

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนดมี
ค าสั่งไม่รับแจ้งการครอบครอง

ไม่รับแจ้งการครอบครอง
และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์

อุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนขึ้นอุทธรณ์ฟังขึ้น

ออกใบรับแจ้งชั่วคราว

1

2

3

4

5

6

7

8
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แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

……XXXXX@gmail.com……

1 1
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แบบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม (ต่อ)

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
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บันทึกชี แจงการได้มา

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

แจ้งรายละเอียด

….XXXXX@gmail.com….
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บัญชีการรับแจ้งสัตว์ป่าควบคุม

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
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กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ตัวอย่างบัญชีการรับแจ้งซากสัตว์ป่าควบคุม

โอริกซ์ซาฮาร่า  (Oryx dammah) กะโหลก XXXXXXX1

นาย ไซเตส ไทยแลนด์
นาย ไซเตส ไทยแลนด์
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รายละเอียดเกี่ยวกับสัตว์ป่าควบคุมแต่ละตัว

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

ปี
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รายละเอียดเกี่ยวกับซากสัตว์ป่าควบคุม

20

3.2
16.5

โอริกซ์ซาฮาร่า (Oryx dammah) 
กะโหลก

ด้านบนกะโหลก

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

บันทึกชี้แจงรายละเอียดการได้มาซ่ึงสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

xxxxxxx

50

1



ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม (ชั่วคราว)
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บัญชีแนบท้ายใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุม (ชั่วคราว)
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บัญชีแนบท้ายใบรับแจ้งการครอบครองซากสัตว์ป่าควบคุม (ชั่วคราว)

53



7
การโอนการครอบครอง



7.1 สัตว์ป่าควบคุม 13 ชนิดห้ามโอน

13 ชนิดห้ามโอน 
การโอนการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม ดังต่อไปนี้ จะกระท าไม่ได้ 
เว้นแต่ การโอนหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสวนสัตว์ของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั งและ
ประกอบกิจการสวนสัตว์

1. กอริลล่าภูเขา 
(Gorilla beringei) 2. กอริลล่า 

(Gorilla gorilla) 

3. ชิมแปนซีธรรมดา
(Pan troglodytes)

4. โบโนโบ้ 
(Pan paniscus)

5. อุรังอุตังสุมาตรา 
(Pongo abelii)

6. อุรังอุตังบอร์เนียว 
(Pongo pygmaeus)

7. นกอินทรีฮาร์ปี้
(Harpia harpyja) 

8. นกแก้วมาคอว์สปิกซ์
(Cyanopsitta spixii)

9. นกแก้วคาคาโปหรือนกคาคาโป
(Strigops habroptilus) 

10. มังกรโคโมโด (Varanus komodoensis)

12. เต่ามาดากัสการ(์Astrochelys yniphora)

11. ทัวทาร่า (Sphenodon punctatus) 

13. เต่ายักษ์กาลาปากอส
(Chelonoidis niger)

ข้อยกเว้น
การโอนหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสวนสัตว์ของผู้ที่
ได้รับใบอนุญาตจัดตั งและประกอบกิจการสวนสัตว์
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7.2 ขั นตอนการโอนการครอบครอง

ยื่นแบบค าขอโอน

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้าม รายละเอียดเอกสาร และ

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบชนิดและจ านวนสัตว์ป่า
ควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

ชนิด ก ต้องตรวจสถานท่ีครอบครอง
ก่อนออกใบรับแจ้ง

ชนิด ข หากเคลื่อนย้ายง่ายอาจน ามาให้
ตรวจสอบยังสถานท่ีรับแจ้ง

ตรวจสถานท่ีแล้วไม่มีสวัสดิภาพ
เหมาะสม แจ้งให้ด าเนินการแก้ไข

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

เอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วน 

แก้ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด

ไม่แก้ไขภายในระยะเวลา
จ าหน่ายเรื่องออกจากสารบบ

สถานท่ีครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือ
สถานท่ีเก็บรักษาซากสตัว์ป่าควบคุม มี
สวัสดิภาพและความเหมาะสม หรือ

ความปลอดภัยเพียงพอ

ออกใบรับแจ้งการครอบครอง

เอกสารถูกต้องครบถ้วน

1

6

ไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด
มีค าสั่งไม่รับแจ้งการครอบครอง

ไม่รับแจ้งการครอบครอง
และให้แจ้งสิทธิอุทธรณ์

อุทธรณ์
ฟังไม่ขึ้นข้ึน

อุทธรณ์ฟังขึ้น

ยึด/อายัดตามมาตรา 81(4)

ขั้นตอนการโอนการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุม แต่หากเป็น 13 ชนิดที่ก าหนดห้ามโอนนั้นจะโอนได้เฉพาะผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสวนสัตว์ โดยมีขั้นตอนและวิธีการ 
ดังต่อไปนี้

2

3

4

5

56



8
การก ากบัดแูล
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8.1 การน าระเบียบที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม

➢ หมวด 6 ข้อ 27 ให้น าระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการแจ้ง และ การรับแจ้ง
การออกใบอนุญาตหรือใบรับรอง การก าหนดอายุ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง การต่ออายุใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองการโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองส าหรับ
การครอบครองสัตว์ป่าสงวน ซากสัตว์ป่าสงวน สัตว์
ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ผลิตภัณฑ์จากซาก
สัตว์ป่าคุ้มครอง และการจ าหน่าย จ่าย หรือโอนสัตว์
ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2564 หมวด 1

➢ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วย
การแจ้งและการรับแจ้ง และ การครอบครอง ซึ่งสัตว์ป่า
ควบคุมและซากสัตว์ป่าควบคุม พ.ศ. 2565 หมวด 6 การ
ก ากับดูแล

ส่วนที่ 4 อายุใบอนุญาตหรือใบรับรอง

ส่วนที่ 3 การออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ชั่วคราวและใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน

ส่วนที่ 6 การโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองและ

ส่วนที่ 5 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

ส่วนที่ 7 การควบคุมการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและ
ซาก สัตว์ป่าสงวนมาใช้บั งคับแก่การก ากับดูแล 
การครอบครองสัตว์ป่าควบคุม และซากสัตว์ป่าควบคุม 

(1) ใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าสงวน
ชั่วคราว หมายถึง ใบรับแจ้งสัตว์ป่า
ควบคุม
(2) ใบรับรองซากสัตว์ป่าสงวน หมายถึง    
ใบรับแจ้งซากสัตว์ป่าควบคุม
(3) สัตว์ป่าสงวน หมายถึง สัตว์ป่า
ควบคุม
(4) ซากสัตว์ป่าสงวน หมายถึง ซาก
สัตว์ป่าควบคุม

โดยให้ถือว่า
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1. สัตว์ป่าควบคุม ตามที่แจ้งการครอบครองไว้ในใบอนุญาตตายลง       

2. ซากสัตว์ป่าควบคุม ตามใบรับแจ้งการครอบครอง เสื่อมสภาพทั้งชิ้นโดยสิ้นเชิง       

3. สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมสูญหายเป็นการถาวร       

4. ผู้ได้รับใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมถึงแก่ความตาย หรือ
นิติบุคคลเลิกกัน

5. เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการโอนใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุมให้แก่ผู้รับโอนรายใหม่ เป็นที่เรียบร้อย       

6. ผู้รับใบรับแจ้งการครอบครองได้ส่งมอบสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมให้แก่
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการรับมอบ
สัตว์ป่าตามมาตรา 16 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562

7. สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมตกเป็นของกลางในคดีอาญา หรือถูกยึดในการบังคับคดี
ทางแพ่งหรือทางปกครอง      

8. ผู้รับใบรับแจ้งการครอบครองขอยกเลิกใบรับแจ้งทั้งหมดหรือบางส่วนแล้วแต่กรณี       

9. ใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือ
บางส่วน แล้วแต่กรณี 

8.2 อายุใบรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคมุหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุม

ใบรับแจ้งการครอบครองสิ นผล
เฉพาะตัวสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่ระบุไว้ใน    
ใบรับแจ้งการครอบครอง และเฉพาะตัวผู้รับใบรับแจ้งการ
ครอบครอง ในกรณีดังต่อไปนี        

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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8.3 ใบแทนใบแจ้งการครอบครอง

1. ให้ผู้รับใบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า

ควบคุมยื่นค าขอใบแทนใบแจ้งการครอบครองต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ พร้อมใบแจ้งการครอบครองเดิม

2. เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในค าขอใบแทนใบอนุญาต

หรือใบรับรอง ยื่น ณ สถานที่ช่องทางเดียวกับการแจ้งการครอบครอง

3. เมื่อตรวจสอบค าขอเอกสารและหลักฐานแล้วเห็นว่า ถูกต้อง

และครบถ้วน  และใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้ นสูญหาย 
ถูกท าลาย หรือช ารุดเสียหาย ในสาระส าคัญจริง

4. ให้ออกใบแทนใบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือ

ซาก สัตว์ป่าควบคุม ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอใบแทน 
ใบแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรอืซากสัตว์ป่าควบคุม

5. ให้ใช้แบบใบแจ้งการครอบครองเดิม และระบุค าว่า “ใบแทน ” 

ด้วยหมึก สีแดง ไว้ด้านบนของใบแจ้งการครอบครอง และ
ให้ระบุ วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและ
ต าแหน่งของพนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบแทนใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองก ากับไว้ด้วย

………………
………………
………………

ใบแทน

ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย 
หรือช ารุดเสียหายในสาระส าคัญ
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8.4 การแจ้งเพิ่มหรือลดลง

กรณีท่ีสัตว์ป่าควบคุมเพิ่มขึ นจากการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติหรือลดลง
เนื่องจากการตาย หรือซากสัตว์ป่าควบคุมเพิ่มขึ นหรือลดลงจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ ผลัดเขา ผลัดขน หลุด ช ารุด เสียหาย 

• ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพหรือจ านวน

• ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ จ านวนที่แจ้ง

• การเปลี่ยนแปลงสภาพและจ านวนตามข้อก าหนด ให้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงในใบรับ
แจ้งการครอบครอง  โดยระบุรายละเอียดของสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
ให้ตรงตามความเป็นจริง หรือออกใบรับแจ้งการครอบครองใหม่กรณีเป็นการเปลี่ยนแปลง
จากสัตว์ป่าควบคุมเป็นซากสัตว์ป่าควบคุม

• กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าข้อเท็จจริงไม่เป็นตามที่ได้แจ้งไว้ และมีสัตว์ป่าควบคุม หรือ
ซากสัตว์ป่าควบคุมเพ่ิมมากขึ้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดหรืออายัดสัตว์ป่าควบคุมหรือ
ซากสัตว์ป่าควบคุมที่เพ่ิมขึ้นนั้น ตามมาตรา 81 (4) แห่งพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562

1

4

2

3
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8.5 กรณีสัตว์ป่าควบคุมตายทั งหมดหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
เสื่อมสภาพลงโดยสิ นเชิง

ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี 

ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ
ภายใน 30 วัน 

ใบรับแจ้งการครอบครองนั้นสิ้นผล

1

2

ให้ส่งคืนใบรับแจ้งการครอบครอง
และให้พนักงานเจ้าหน้าที่

ประทับตรายกเลิก

3
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แบบค าขอกรณีสัตว์ป่าควบคุม เพิ่ม ลด จ านวน

แจ้งรายละเอียดชนิดหรือซากที่เพ่ิม/ลด
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8.6 กรณีสัตว์ป่าควบคุม หรือซากสัตว์ป่าควบคุมสูญหาย

8.6.1 สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมสูญหายไป
จากการครอบครองทั งหมด

ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นหนังสือภายใน 30 วัน 

แนบส าเนาบันทึกประจ าวัน
ระบุสาเหตุการสูญหาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกและ
เก็บใบแจ้งการครอบครองนั้นไว้

กรณีภายหลังได้รับสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุมที่สูญหายคืนมา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
สัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมนั้นตรงตามชนิด

และจ านวนที่เคยรับแจ้งการสูญหายหรือไม่ หากเป็นชนิด
และจ านวนตรงกับที่เคยรับแจ้งการสูญหายไว้ ให้คืนใบ
แจ้งการครอบครองให้แก่ผู้รับใบแจ้งการครอบครอง

ส่งใบรับแจ้งการครอบครองต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่

2
1

3 4

5
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8.6.2 กรณีสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม
สูญหายบางส่วน

ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
หนังสือภายใน 30 วัน

แนบส าเนาบันทึกประจ าวัน
พร้อมระบุสาเหตุการสูญหาย

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหากพบว่า
มีการสูญหายจริง ให้จดแจ้งการ

เปลี่ยนแปลงในใบรับแจ้งการครอบครอง 
โดยระบุรายละเอียดของสัตว์ป่าควบคุม

ให้ตรงตามความเป็นจริง

กรณีภายหลังผู้รับใบอนุญาตได้รับสัตว์ป่า
ควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมที่สูญหาย

ตามนั้นคืนมา ให้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงในใบ
รับแจ้งการครอบครองโดยระบุรายละเอียดของ
สัตว์ป่าควบคุมหรือซาก สัตว์ป่าควบคุมให้ตรง

ตามความเป็นจริงอีกครั้ง

1 2

3 4
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8.7 การเก็บรักษาสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม

ผู้รับใบรับแจ้งการครอบครองต้องดูแล
รักษาสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุม ณ สถานที่ระบุในใบรับแจ้ง
การครอบครองโดยเคร่งครัด

สถานที่ครอบครองตามที่ระบุ
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8.8 การแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง

8.8.1 การเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง

สถานที่ครอบครองเหมาะสม
แก้ไขสถานที่ในใบรับแจ้ง

กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยง
สัตว์ป่าควบคุมหรือเก็บรักษาซากสัตว์ป่า

ควบคุม ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อม
เอกสารและหลักฐาน ไม่น้อยกว่า 15 วัน ตรวจเอกสาร และหลักฐานที่

เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบชนิดและจ านวน 

กรณีสัตว์ป่าควบคุมชนิด ก ต้องตรวจ
สถานที่ ส่วนสัตว์ป่าควบคุมชนิด ข 
ถ้าไม่จ าเป็นต้องตรวจสถานที่อาจ
น ามาให้ตรวจยังสถานที่รับแจ้ง

1

2
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แบบค าขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ครอบครอง

กรอกขอ้มลูสถานท่ีใหม่
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8.8.2 การเปลี่ยนแปลงสถานท่ีเพื่อน าไปจัดแสดงแข่งขนั 
หรือ วัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเลี ยงหรือการ  
เก็บรักษาตามปกติ

4

กรณีประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยงสัตว์ป่าควบคุมหรือ
สถานที่เก็บรักษาซากสัตว์ป่าควบคุม โดยน าไปจัดแสดง แข่งขัน 
หรือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากการเลี้ยงหรือการเก็บรักษา
ตามปกติ ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน

ให้ยื่นแบบแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พร้อมเอกสารหลักฐาน
ก่อนการเคลื่อนย้าย 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาถึงเหตุแห่ง
การเคลื่อนย้าย ลักษณะการจัดแสดง แข่งขัน

การควบคุมดูแลระหว่างการเปลี่ยนแปลง
สถานที่ครอบครองชั่วคราวและสถานที่รับรอง 

เห็นว่ามสีวัสดิภาพ เหมาะสม และ         
ความปลอดภัยเพียงพอให้อนุญาต

ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่ได้

กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่เกินกว่า 30 วัน     
ให้ยื่นแบบแจ้งพร้อมระบุรายละเอียดระยะเวลาที่
เวลาที่ต้องการขยายเพิ่มเติมต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ก่อนที่ระยะเวลาของการอนุญาตครั้งแรกสิ้นสุดลง 

เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

1
2

3

ผู้ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การครอบครอง
ชั่วคราวต้องพร้อมแสดงใบรับแจ้งการ

ครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่า
ควบคุม และเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสัตว์ป่า
ควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุมนั้นได้รับอนุญาต
ให้เปลี่ยนแปลงสถานที่เลี้ยงหรือสถานที่เก็บรักษา

ซากสัตว์ป่าควบคุมชั่วคราวตามระยะเวลา       
ที่ก าหนดหากมีการขอตรวจจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่

69
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