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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนกำรขออนุญำตเข้ ำไปถ่ ำยทำภำพยนตร์ ในอุทยำนแห่ งชำติ(กำรขอ
อนุญำตเข้ ำไปถ่ ำยทำภำพยนตร์ ต่ำงประเทศในอุทยำนแห่ งชำติ กรณีกำรถ่ ำยทำที่มีช่วงระยะเวลำสัน้ เช่ น
สำรคดี โฆษณำ ภำพนิ่ง มิวสิควิดีโอ วิดีทัศน์ )
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานการขออนุญาตเข้ าไปถ่ายทาภาพยนตร์ ในอุทยานแห่งชาติ(การขออนุญาตเข้ าไปถ่าย
ทาภาพยนตร์ ตา่ งประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีการถ่ายทาที่มีชว่ งระยะเวลาสัน้ เช่น สารคดี โฆษณา ภาพนิ่ง มิว
สิควิดีโอ วิดีทศั น์)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) คำสัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที ่ 140/2553 ฉบับลงวันที ่ 29 มกรำคม พ.ศ.2553 เรื ่อง มอบ
อำนำจให้ปฏิ บตั ิ รำชกำรแทนอธิ บดี กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ถ่ำย
ทำภำพยนตร์ ในอุทยำนแห่งชำติ
2)

คำสัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที ่753/2555 ฉบับลงวันที ่ 27 เมษำยน พ.ศ. 2555 เรื ่อง มอบ
อำนำจให้ปฏิ บตั ิ รำชกำรแทนอธิ บดี กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ในกำรพิจำรณำอนุญำตให้ถ่ำย
ทำภำพยนตร์ ในอุทยำนแห่งชำติ (เพิ่มเติ ม)

3)

ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที ่ 2 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2552 เรื ่อง กำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมและเงิ นค่ำค้ำประกันควำมเสียหำยสำหรับกำรถ่ำยทำภำพยนตร์ ในอุทยำนแห่งชำติ

4)

พระรำชบัญญัติอทุ ยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504

5)

ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรเข้ำไปถ่ำยทำภำพยนตร์ ในอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ.
2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
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8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้ วยการ
เข้ าไปถ่ายทาภาพยนตร์ ในอุทยานแห่งชาติ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 8
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 16
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 2
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเข้ าไปถ่ายทาภาพยนตร์ ตา่ งประเทศในอุทยานแห่งชาติ กรณีการ
ถ่ายทาที่มีชว่ งระยะเวลาสัน้ เช่น สารคดี โฆษณา ภาพนิ่ง มิวสิควิดีโอ วิดีทศั น์ 22/07/2558 22:41
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนจัดกำรทรัพยำกรในอุทยำนแห่งชำติ สำนักอุทยำนแห่งชำติ
กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช อำคำรพิพิธภัณฑ์ (หอพรรณไม้) ชัน้ 2 โทรศัพท์ 02 561 0777 ต่อ
1770/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
ภาพยนตร์ หมายความรวมถึง การบันทึกภาพ ภาพนิ่ง ภาพถ่าย วีดทิ ศั น์ หรื อภาพที่เกิดจากการบันทึกด้ วยเครื่ องมือ
ลักษณะอื่น ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะเป็ นภาพยนตร์ เรื่ อง ภาพยนตร์ สารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา มิวสิควิดีโอ และรายการโทรทัศน์ แต่
ไม่รวมถึงภาพยนตร์ ที่เป็ นการถ่ายทาของนักท่องเที่ยว เพื่อใช้ ดเู ป็ นการส่วนตัวหรื อภายในครอบครัว
วิธีการ
1.ผู้ขออนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อนวันถ่ายทาไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
2. เมื่อผู้อานวยการสานักอุทยานแห่งชาติได้ รับเรื่ องราวคาขออนุญาตจากผู้ขออนุญาตแล้ ว ให้ นาเสนออธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุญาต โดยกาหนดระยะเวลาการอนุญาต
ตามจานวนวันที่ขอถ่ายทาภาพยนตร์ ในอุทยานแห่งชาติ
3. เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายได้ พิจารณาอนุญาตแล้ ว แจ้ งให้ ผ้ รู ับ
อนุญาตมารับหนังสืออนุญาตเพื่อนาไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่อทุ ยานแห่งชาติพร้ อมกับแจ้ งอัตราค่าธรรมเนียมการถ่ายทา
ภาพยนตร์ ในอุทยานแห่งชาติตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่ อง กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม
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และเงินค่าค ้าประกันความเสียหายสาหรับการถ่ายทาภาพยนตร์ ในอุทยานแห่งชาติโดยให้ ไปชาระเงินค่าธรรมเนียม ณ
อุทยานแห่งชาติที่เข้ าไปถ่ายทาในวันที่เข้ าไปถ่ายทา
4. ก่อนเริ่มการถ่ายทาภาพยนตร์ ผู้รับอนุญาตหรื อคณะผู้ถ่ายทาภาพยนตร์ ต้องแจ้ งให้ หวั หน้ าอุทยานแห่งชาตินนๆทราบ
ั้
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วันทาการ
เงื่อนไข
ในกรณีที่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อบุคคลใด ประสงค์จะขอยกเว้ นค่าธรรมเนียมในการถ่ายทาภาพยนตร์ เพื่อ
การศึกษา หรื อการวิจยั ทางวิชาการ หรื อเพื่อ เป็ นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์กิจการอุทยานแห่งชาติ หรื ออานวยความ
สะดวกในการทัศนาจรหรื อให้ ความรู้แก่ประชาชน และการดาเนินการดังกล่าวมิได้ เป็ นการกระทาเพื่อธุรกิจการค้ า
จะต้ องทาเป็ นหนังสือยื่นต่ออธิบดี พร้ อมด้ วยเอกสารไม่น้อยกว่า 10 วัน ทาการ
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานทังหมด
้
(ลงรับคา
ขอเมื่อเอกสารครบถ้ วน)

การพิจารณา

การขออนุญาตถ่ายทานันมี
้
4.5 ชัว่ โมง
เนื ้อหาและรูปแบบที่ไม่ขดั
ต่อพ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 ไม่ทาความ
เสียหายต่อทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
พร้ อมทังไม่
้ ขดั ต่อศีลธรรม

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

30 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนจัดการ
ทรัพยากรใน
อุทยานแห่งชาติ

ส่วนจัดการ
ทรัพยากรใน
อุทยานแห่งชาติ

หมำยเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อันดีงาม

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีหรื อผู้ที่อธิบดี
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณา
อนุญาตลงนาม

2 วันทาการ

สานักอุทยาน
แห่งชาติ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ

2)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทุกฉบับ)
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ ผ้ อู ื่นดำเนินกำร
แทนต้ องมีหนังสือ
มอบอำนำจพร้ อม
ติดอำกรแสตมป์
จำนวน๑๐บำท
โดยกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงลำยมือ
ชื่อและ
ประทับตรำบริษัท
พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประชำชนของ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ผู้มอบอำนำจและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสืออนุญำต
จำกกรมกำร
ท่องเที่ยว

กองกิจกำร
ภำพยนตร์

1

0

ฉบับ

กรณีที่มี
ระยะเวลำกำร
ถ่ำยทำที่ผิดไป
จำกหนังสือที่
ได้ รับอนุญำต
จำกกรมกำร
ท่องเที่ยว

-

1

0

ฉบับ

แบบหรื อภำพ

-

1

0

ฉบับ

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
(- มีรำยละเอียด
กำรถ่ำยทำ และ
กำหนดกำรถ่ำย
ทำ
- คำขออนุญำต
เข้ ำไปถ่ำยทำ
ภำพยนตร์ ใน
อุทยำนแห่งชำติ)
(ผู้ขออนุญำตต้ อง
ทำหนังสือแจ้ งให้
กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
ทรำบ แต่ต้องไม่
เกินกรอบ
ระยะเวลำที่
กรมกำรท่องเที่ยว
อนุญำตให้ เข้ ำมำ
ถ่ำยทำ)
(กรณีที่มีกำรสร้ ำง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตัวอย่ำงฉำก

หนังสือค ้ำ
ประกันควำม
เสียหำย

4)

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
ฉำกหรื อนำ
อุปกรณ์เข้ ำไป
ประกอบกำรถ่ำย
ทำภำพยนตร์
ระบุรำยละเอียด
สถำนที่กำรสร้ ำง
ฉำกพร้ อมระบุ
รำยละเอียดว่ำใช้
ในกำรถ่ำยทำฉำก
ไหนตำมบท
ภำพยนตร์ )
(- กรณีที่มีกำร
สร้ ำงฉำกหรื อนำ
อุปกรณ์เข้ ำไป
ประกอบกำรถ่ำย
ทำภำพยนตร์
- หนังสือค ้ำ
ประกันควำม
เสียหำยที่ออกโดย
ธนำคำรพำณิชย์
วงเงิน 2,000,000
บำท
- จะคืนหนังสือค ้ำ
ประกันควำม
เสียหำยเมื่อตรวจ
พบว่ำไม่มีกำร
กระทำให้ เกิด
ควำมเสียหำยต่อ
อุทยำนแห่งชำติ
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บทหรื อสคริ ป
รำยกำร

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
หลังถ่ำยทำ)
(ยื่นที่กรมกำร
ท่องเที่ยว)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ ำธรรมเนียมกำรถ่ ำยทำสำรคดี โฆษณำ รำยกำรโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภำพนิ่ง หรือสื่อประเภท
อื่นของต่ ำงประเทศในอุทยำนแห่ งชำติ 25 แห่ งคิดเป็ นบำท/วัน/เรื่อง
ค่ ำธรรมเนียม 4,000 บาท
หมำยเหตุ (1. อุทยำนแห่งชำติ เขำใหญ่
2. อุทยำนแห่งชำติ ท่งุ แสลงหลวง
3. อุทยำนแห่งชำติ ภูหินร่ องกล้ำ
4. อุทยำนแห่งชำติ น้ำหนำว
5. อุทยำนแห่งชำติ ภูกระดึง
6. อุทยำนแห่งชำติ ดอยอิ นทนนท์
7. อุทยำนแห่งชำติ ดอยสุเทพ-ปุย
8. อุทยำนแห่งชำติ หว้ ยน้ำดัง
9. อุทยำนแห่งชำติ เอรำวัณ
10. อุทยำนแห่งชำติ ไทรโยค
11. อุทยำนแห่งชำติ เขื ่อนศรี นคริ นทร์
12. อุทยำนแห่งชำติ เฉลิ มรัตนโกสิ นทร์
13. อุทยำนแห่งชำติ เขำสำมร้อยยอด
14. อุทยำนแห่งชำติ แก่งกระจำน
15. อุทยำนแห่งชำติ น้ำตกพลีว้
16. อุทยำนแห่งชำติ เขำแหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด
17. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะช้ำง
18. อุทยำนแห่งชำติ ตะรุเตำ
19. อุทยำนแห่งชำติ หำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี
20. อุทยำนแห่งชำติ อ่ำวพังงำ
21. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะสุรินทร์
22. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะสิ มิลนั
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23. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะลันตำ
24. อุทยำนแห่งชำติ ธำรโบกขรณี
25. อุทยำนแห่งชำติ หำดเจ้ำไหม)
2)

อัตรำค่ ำธรรมเนียมกำรถ่ ำยทำสำรคดี โฆษณำ รำยกำรโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ภำพนิ่ง หรือสื่อประเภท
อื่นของต่ ำงประเทศ นอกเหนือจำกอุทยำนแห่ งชำติ 25 แห่ งคิดเป็ นบำท/วัน/เรื่อง
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ (นอกเหนื อจำกอุทยำนแห่งชำติ 1. อุทยำนแห่งชำติ เขำใหญ่
2. อุทยำนแห่งชำติ ท่งุ แสลงหลวง
3. อุทยำนแห่งชำติ ภูหินร่ องกล้ำ
4. อุทยำนแห่งชำติ น้ำหนำว
5. อุทยำนแห่งชำติ ภูกระดึง
6. อุทยำนแห่งชำติ ดอยอิ นทนนท์
7. อุทยำนแห่งชำติ ดอยสุเทพ-ปุย
8. อุทยำนแห่งชำติ หว้ ยน้ำดัง
9. อุทยำนแห่งชำติ เอรำวัณ
10. อุทยำนแห่งชำติ ไทรโยค
11. อุทยำนแห่งชำติ เขื ่อนศรี นคริ นทร์
12. อุทยำนแห่งชำติ เฉลิ มรัตนโกสิ นทร์
13. อุทยำนแห่งชำติ เขำสำมร้อยยอด
14. อุทยำนแห่งชำติ แก่งกระจำน
15. อุทยำนแห่งชำติ น้ำตกพลีว้
16. อุทยำนแห่งชำติ เขำแหลมหญ้ำ-หมู่เกำะเสม็ด
17. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะช้ำง
18. อุทยำนแห่งชำติ ตะรุเตำ
19. อุทยำนแห่งชำติ หำดนพรัตน์ธำรำ-หมู่เกำะพีพี
20. อุทยำนแห่งชำติ อ่ำวพังงำ
21. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะสุรินทร์
22. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะสิ มิลนั
23. อุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะลันตำ
24. อุทยำนแห่งชำติ ธำรโบกขรณี
25. อุทยำนแห่งชำติ หำดเจ้ำไหม)
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ส่วนจัดการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ สานักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาคารพิพิธภัณฑ์ (หอพรรณไม้ ) ชัน้ 2 โทรศัพท์ 02 561 0777 ต่อ 1770
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชและสายด่วน 1362
หมายเหตุ (เลขที ่61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Dome Chunsuwan
นิพนธ์ โชติบาล
สุภาพร สิรวณิชย์

