FAQ
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.)

Q : องค์การสวนสัตว์คือหน่วยงานประเภทใด ดาเนินงานอะไรบ้าง
A : องค์การสวนสัตว์ เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทส่งเสริม ขึ้นตรงกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงรับองค์การสวนสัตว์เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๐๖ จากการขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทู ลพระกรุณ า ขอพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ ของพลโท บัญ ญั ติ
เทพหัสดิน ณ อยุธยา ประธานกรรมการและผู้อานวยการองค์การสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์ มีโครงสร้างการบริหารงาน ๙ สานัก และ 1 สถาบัน คือ สานักตรวจสอบ สานักบริหารกลาง สานักกฏหมาย สานักยุทธศาสตร์และแผน สานักการเงิน
และทรัพย์สิน สานักอนุรักษ์และวิจัย สานักพัฒนาธุรกิจ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ สานักบริหารทรัพยากรบุคคล และสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
องค์การสวนสัตว์ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านการให้การศึกษา การอนุรักษ์และขยายพันธุ์ และการจัดสวนสัตว์ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป นอกจากนี้
ยังเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ประสานงานและดาเนินการด้านต่างๆ ให้สวนสัตว์ทอี่ ยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ จานวน 8 แห่ง คือ
 สวนสัตว์ดุสิต (ปัจจุบันปิดให้บริการแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว (ที่อยู่ 235 หมู่ 7 ตาบลบางพระ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110)
 สวนสัตว์เชียงใหม่ (ที่อยู่ 100 ถนนห้วยแก้ว ตาบลสุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200)
 สวนสัตว์นครราชสีมา (ที่อยู่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000)
 สวนสัตว์สงขลา (ที่อยู่ 189 หมู่ 5 ถนนสงขลา-นาทวี ตาบลเขารูปช้าง อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000)
 สวนสัตว์อุบลราชธานี (ที่อยู่ 112 หมู่ 17 ตาบลขามใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000)
 สวนสัตว์ขอนแก่น (ที่อยู่ 88 หมู่ที่ 8 ตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280)
 โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ (ที่อยู่ 156 หมู่ 13 ตาบลกระโพ อาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 32120)

Q : สวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทยคือที่ใด และมีความเป็นมาอย่างไร
A : สวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย คือ สวนสัตว์ดุสิต
แต่เดิมเรีย ก สวนดุสิ ต หรือ เขาดิน วนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้าอยู่หั วรัช กาลที่ ๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ส ร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๘ หลังจาก
ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่ อนหย่อนใจของประชาชน จึงมี
พระราชดาริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคล องเปรมประชากร (ถนนพระราม ๕) ด้วยการขุดสระน้าใหญ่
ประกอบคูคลองระบายน้า และถนน แล้วนาดินขึ้นมาเป็นเนินเขา เรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิ ด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ
สาหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า เขาดินวนา โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสาหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสาราญส่วนพระองค์ และ
ข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต
ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงมีพระราชดาริที่จะทานุบารุงสวนแห่งนี้ให้กว้างขวาง และดีกว่าที่เป็นอยู่ และเปิดให้ประชาชน
มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจด้วย
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว คณะรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานสวนดุสิต ให้ดาเนินการจัดทาเป็น
สวนสาธารณะ และเป็นที่พักผ่อน หย่อนใจของประชาชน ในเวลานั้นพระองค์เจ้าทิพอาภาเป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ได้พระราชทานอนุมัติใน นามของ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่ ๘ ให้เทศบาลนครกรุงเทพรับบริเวณสวนดุสิต หรือ เขาดินวนา สนามเสือป่า และสวนอัมพร มาจัดเป็นสวนสาธารณะได้
จากนั้นทางเทศบาลนครกรุงเทพ ได้จัดการย้ายกวางดาว และสัตว์ชนิดต่างๆ มาจากสวนอัมพร และ ย้ายสัตว์บางชนิด เช่น จระเข้ ลิง จากสวนสราญรมย์ มาไว้ที่เขาดินวนา
และได้ขอให้ทางสานักพระราชวัง ส่งช้ างหลวงมาให้ประชาชนได้ชมในวันอาทิตย์ และเมื่อปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ เรียบร้อยแล้วทางเทศบาล นครกรุงเทพจึงเปิดสวนดุสิตให้
ประชาชนเที่ยวชม และพักผ่อนหย่อนใจได้เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ และให้เรียกสวนดุสิตนี้ว่า สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์แห่งแรกในประเทศไทย สวนสัตว์ดุสิต
มีสัตว์มากถึง ๑๗๙ ชนิด รวมกว่า ๑,๐๐๐ ตัว บนเนื้อที่ ๑๑๘ ไร่
ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้นาคณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อรับ พระราชทานโฉนดที่ดิน บริเวณคลอง ๖
ต.รังสิต อ.ธัญบุ รี จ.ปทุมธานี จานวน ๓๐๐ ไร่ โดยย้ายไปยังที่ใหม่เนื่องจากที่เก่านั้นมีพื้นที่คับแคบและไม่เพียงพอกับจานวนสัตว์และนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน สวนสัตว์ดุสิ ต
ปิดให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นการปิดตานานสวนสัตว์แห่งแรกของไทยที่มีอายุถึง ๑๒๐ ปี

Q : ราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์มีกี่ประเภท ราคาเท่าใด
A : บัตรเข้าชมสวนสัตว์ภายในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ มี ๕ ประเภท ดังนี้













บัตรเข้าชม คนไทย (ผู้ใหญ่และเด็ก)
บัตรเข้าชม คนต่างชาติ (ผู้ใหญ่และเด็ก)
บัตรเข้าชม ทหาร, ตารวจ, นักเรียน, นักศึกษา (แสดงบัตร)
บัตรเข้าชม ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และคนพิการ
บัตรอนุญาตพิเศษ

ราคาบัตรเข้าชม ค่ายานพาหนะ รวมทั้งราคาบัตรกิจกรรมต่างๆ ขอให้ติดต่อสอบถามค่าใช้จ่ายแต่ละสวนสัตว์ ดังนี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์อุบลราชธานี
สวนสัตว์ขอนแก่น
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

http://www.khaokheow.zoothailand.org/
http://www.chiangmai.zoothailand.org/
http://www.korat.zoothailand.org/
http://www.songkhla.zoothailand.org/
http://www.ubon.zoothailand.org/
http://www.khonkaen.zoothailand.org/
http://www.surin.zoothailand.org/

เบอร์ติดต่อ 038-318-444
เบอร์ติดต่อ 053-221-179
เบอร์ติดต่อ 044-934-647
เบอร์ติดต่อ 074-598-838-9
เบอร์ติดต่อ 045-252-761
เบอร์ติดต่อ 086-455-6341
(ปัจจุบันนี้ยังไม่ได้เปิดบริการเข้าชม)

ทั้งนี้ เวลาการเปิด-ปิดการบริการของสวนสัตว์แต่ละวัน คือ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.

Q : สวนสัตว์มีบริการหรือกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้าง
A : สวนสัตว์ทุกแห่งภายในสังกัดขององค์การสวนสัตว์ เป็นสถานที่รวบรวมสัตว์มาไว้ในที่เลี้ยง หรือให้สัตว์ดารงชีวิตอยู่ในบริเวณ
ที่สามารถควบคุมดูแลได้ มีชนิดและจานวนของสัตว์ป่ามากพอสมควร และมีพันธุ์พื ชขึ้นอยู่เพื่ อให้กลมกลืนกับสภาพถิ่นที่อ ยู่
มากที่สุดหรือมีการตกแต่งสถานที่ด้วยไม้ประดับและแบ่ง บริเวณกั้นระหว่างสัตว์กับผู้ชม โดยเปิดให้ประชาชนเข้าเพื่อการศึกษา
หรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก
นอกจากบริการเที่ยวชมหรือการกิจกรรมแสดงความสามารถของสัตว์ ยังมีบริการห้องพักภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ
สวนสัตว์น ครราชสีม า เพื่ อให้ นั กท่ องเที่ ยวได้ใกล้ชิดกั บธรรมชาติอีกด้ วย ส าหรับ รูป แบบการให้ บริการห้อ งพั กและค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความถูกต้องขอให้ติดต่อสอบถามโดยตรงกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และสวนสัตว์นครราชสีมา

Q : ขอทราบประวัติ “แม่มะลิ” และปัจจุบันฮิปโปโปเตมัสซูเปอร์สตาร์จากเขาดินย้ายไปอยู่ที่ใด
A : แม่มะลิเป็นฮิปโปโปเตมัสเชื้อสายต่างประเทศ 100% เกิดที่ Koelner Zoo เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมนี เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2509 ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๖๒)
แม่มะลิกาลังมีอายุ 5๓ ปี ซึ่งถือว่าเกินอายุเฉลี่ยของฮิปโปโปเตมัสทั่วไปที่จะอยู่ที่ประมาณ 40-45 ปี ไปมากพอสมควร ถือว่าเป็นฮิปโปโปเตมัสที่อายุยืนที่สุดในประเทศไทย
แม่มะลิเกิดได้ไม่นานก็ได้ย้ายไปอยู่ที่ Dierenpark Tilburg ต่อมาก็มีการแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างสวนสัตว์ดุสิตกับ Dierenpark Tilburg ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2510
แม่มะลิจึงได้แลกเปลี่ยนมาอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตอย่างเป็นทางการ โดยสวนสัตว์ดุสิตได้ส่งชะนีไปเป็นตัวแทน
แม่มะลิจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้า โดยเฉพาะเวลากลางวันเพื่อให้ผิวชุ่มชื้น และสามารถกลั้นหายใจอยู่ใต้น้าได้ยาวนานมากถึง 5-6 นาที แม่มะลิมีลูกมากถึง 14 ตัว
ซึง่ แต่ละตัวก็กระจายไปอยูต่ ามสวนสัตว์ตา่ ง ๆ ในองค์การสวนสัตว์ของประเทศไทย และยังมีแลกเปลีย่ นไปอยูท่ ป่ี ระเทศลาวและประเทศมาเลเซีย ดังนี้
1. ตอร์ปิโด เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2514 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
2. วีรชน เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2516 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
3. มะลิวัลย์ เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2519 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่
4. กรุณา เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2521 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
5. หนุ่ม เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2523 ปัจจุบันอยู่เสียชีวิต
6. ปราณี เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2524 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
7. ไม่มีชื่อ เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2525 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
8. มาลัย เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2527 ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย
9. เก่ง เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2529 ปัจจุบันอยู่ที่ฟาร์มจระเข้
10. เก้า เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530 ปัจจุบันอยู่ที่ประเทศลาว
11. หนึ่ง เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2532 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
12. เล็ก เพศเมีย เกิดเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2536 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
13. กระทง เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2539 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมา
14. มะยม เพศผู้ เกิดเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2542 ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะพบเจอกับแม่มะลิตัวจริงเสียงจริง สามารถเข้าชมแม่มะลิได้ที่...สวนสัตว์เปิดเขาเขียว...

Q : สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทยคืออะไร
A : เป็นโครงการพิเศษสนับสนุนกิจการองค์การสวนสัตว์ สาหรับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสโมสรคือ เพื่อปลูกฝังความรัก ความเมตตาและความสานึกห่วงใยธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนของชาติ เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของบุคคลที่รักและนิยมชมชอบในการท่องเที่ยวสวนสัตว์ท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย โด ยการสมัครเป็น
สมาชิก เพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสมาชิกในการรวมพลังสร้างสรรค์กิจกรรมสนับสนุนภารกิจองค์การฯ เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการแสวงหาแหล่งทุนและงบประมาณ
สนั บ สนุ น กองทุน พัฒ นาคุณ ภาพชีวิตคุณ ภาพสั ตว์ป่ า ตลอดจน สถานที่ วัส ดุอุป กรณ์ ทั้งในและนอกองค์การสวนสั ตว์ เพื่ อส่ งเสริม ให้ เกิดการแ ลกเปลี่ยนความคิดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะการพัฒนาสวนสัตว์อย่างยั่งยืนของสมาชิกสโมสร และเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์องค์การสวนสัตว์ฯ
ประเภทสมาชิก
1. สมาชิกเยาวชนผู้รักสวนสัตว์ ได้แก่ เด็กหรือเยาวชนผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1-18 ปี
2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 55 ปี สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 บาท ต่อปี
3. สมาชิกประเภทครอบครัว ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจต้องการส่งเสริมและอุดหนุน กิจการขององค์การสวนสัตว์ตามวัตถุประสงค์ มีสิทธิพิเศษสามารถมี ผู้ติดตามได้ถึง 4 คน
ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน
4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือผู้มีอุปการคุณต่อองค์การสวนสัตว์และสโมสรผู้รักสวนสัตว์ ซึ่งคณะกรรมการสโมสรฯ ลงมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิกพิเศษของ
สโมสรฯ
ค่าสมัครสมาชิก
1. สมาชิกเยาวชนผู้รักสวนสัตว์อายุ 1-18 ปี อัตราค่าสมัครสมาชิก 100 บาท ต่อระยะเวลา 1 ปี
2. สมาชิกประเภทบุคคลทั่วไป สามารถมีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน อัตราค่าสมัครสมาชิก 500 บาท ต่อปี
3. สมาชิกประเภทครอบครัว มีผู้ติดตาม 4 คน ต่อครั้ง พร้อมรถยนต์ 1 คัน อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาท ต่อระยะเวลา 2 ปี
5. สมาชิกประเภทอื่นๆ (สมาชิกกิตติมศักดิ์)
สิทธิประโยชน์
1. สมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ มีสิทธิเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่งโดยไม่จากัดจานวนครั้ง
2. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดโดยสโมสรฯ
3. สมาชิกมีสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารที่จัดให้โดยสโมสรฯ
4. สมาชิกมีสิทธิขอวิทยากรนาชมได้ กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป โดยแจ้งล่วงหน้ากับทางเจ้าหน้าที่สโมสรฯ
5. สมาชิกมีสิทธิได้รับส่วนลด จากห้างร้านที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ

6. สมาชิกมีสิทธิในการขอคาปรึกษาการเลี้ยง หรือพยาบาลสัตว์ของสมาชิก
7. สมาชิกกิตติมศักดิ์ และสมาชิกประเภทครอบครัวมีสิทธิได้รับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์
8. คณะกรรมการสโมสรผู้รักสวนสัตว์สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิทธิประโยชน์ใดๆ ของสมาชิกตามที่จะได้ประกาศกาหนดเป็นระยะๆ
การสมัครเป็นสมาชิกสโมสร
1. สามารถสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกพร้อมชาระเงินค่าสมัคร ณ ที่ทาการสโมสรทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์
2. สามารถสมัครเป็นของขวัญให้ผู้อื่นได้ โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครสมาชิก พร้อมชาระ เงินค่าสมัคร ณ ที่ทาการสโมสรทุกแห่งในสังกัดองค์การสวนสัตว์
3. เมื่อผู้สมัครชาระเงินค่าสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สโมสรจะออกบั ตรสมาชิกให้ภายใน 30 วัน นั บจากวันที่ได้รับชาระเงินแล้ว ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด บัตรสมาชิกยังคง
เป็นทรัพย์สิน ของสโมสรอยู่ตลอดไป
4. การขอทาบัตรใหม่ในกรณีบัตรชารุดหรือสูญหาย
- ให้นาบัตรชารุดส่งคืนสโมสร เพื่อทาบัตรใหม่
- บัตรสูญหายให้นาสาเนาบันทึกประจาวันที่แจ้งบัตรหายซึ่งรับรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ ตารวจมาเป็นหลักฐาน เพื่อขอทาบัตรใหม่
- ค่าบริการในการขอทาบัตรใหม่กรณีบัตรชารุดหรือสูญหาย 100 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.30 น. ดังต่อไปนี้
1 สานักงานสโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย องค์การสวนสัตว์ (สานักงานชั่วคราว)
เลขที่ 267,267/1 และ 267/8 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-587-0051-60
๒ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
โทรศัพท์ 038-318444
โทรสาร 038-318400
๓ สวนสัตว์เชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-221179
โทรสาร 053-222283
๔ สวนสัตว์นครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-934647
โทรสาร 044-934531
๕ สวนสัตว์สงขลา
โทรศัพท์ 074-598838
โทรสาร 074-598840
๖ สวนสัตว์อุบลราชธานี
โทรศัพท์ 045-412256
โทรสาร 045-412256
๗ สวนสัตว์ขอนแก่น
โทรศัพท์ 086-4594192
โทรสาร 086-4556342
๘ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
โทรศัพท์ 044-145070
โทรสาร 044-145071

