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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนจองที่พักและบริกำร (โดยจอง ณ เคำน์ เตอร์ บริกำร)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานจองที่พกั และบริการ (โดยจอง ณ เคาน์เตอร์ บริการ)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุมตั ิ
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ที ่ 1932/2547 ลงวันที ่ 9 ธันวาคม 2547 เกี ่ยวข้องกับการ
อนุญาตให้เลือ่ น/เปลีย่ นวันเข้าพัก
2)

พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

3)

ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.ว่าด้วยการเก็บ การรักษา การใช้เงิ นรายได้ เพือ่ บารุงรักษา
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2546 เกี ่ยวข้องกับการขอลดหย่อน/ยกเว้นค่าตอบแทนทีพ่ กั การยกเว้นค่าบริ การผ่านเข้า
อุทยานแห่งชาติ การคืนเงิ นค่าตอบแทนทีพ่ กั

4)

หลักเกณฑ์การจองทีพ่ กั และบริ การผ่านระบบออนไลน์ทางอิ นเทอร์ เน็ตและการใช้บริ การอุทยานแห่งชาติ
สาหรับผูใ้ ช้บริ การและเจ้าหน้าที ่

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่
16 มิถนุ ายน 2549 เรื่ อง การกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน พ.ศ. 2549 และการลดรอบการดาเนินการ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 139
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 276
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 31
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน กระบวนงานจองที่พกั และบริการ (โดยจอง ณ เคาน์เตอร์ บริการ)
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายบริ การทีพ่ กั สานักอุทยานแห่งชาติ ชัน้ 1 อาคารไพโรจน์สวุ รรณกร เลขที ่ 61 ถ.
พหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743-1744/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ สานักบริ หารพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที่ 1-16 และสาขา หรื ออุทยานแห่งชาติ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.หลักเกณฑ์การจองที่พกั และบริการผ่านระบบออนไลน์ทางอินเตอร์ เน็ต และการใช้ บริการอุทยานแห่งชาติ สาหรับ
ผู้ใช้ บริการและเจ้ าหน้ าที่ สามารถศึกษารายละเอียดจากเว็บไซท์www.dnp.go.th/parkdoc/Reservation_Manual.pdf
2. ต้ องชาระเงินค่าตอบแทนที่พกั และบริการภายในระยะเวลาที่ระบบกาหนดซึง่ ได้ แจ้ งในใบแจ้ งการชาระเงิน มิฉะนัน้
ระบบจะตัดข้ อมูลการจองโดยอัตโนมัติ
3.สถานที่รับชาระค่าตอบแทนที่พกั และบริการ
3.1 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
3.2 เคาน์เตอร์ ธนาคาร หรื อเอทีอ็ม ที่กรมกาหนด
3.3 สานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสาขา หรื ออุทยานแห่งชาติ

เงื่อนไข
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กรณียื่นชาระเงินค่าที่พกั และบริการ ณ เคาน์เตอร์ ธนาคาร ที่กรมกาหนด มีคา่ ธรรมเนียม 10 บาท
กรณีชาระค่าตอบแทนที่พกั และบริการ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ไม่มีคา่ ธรรมเนียม
4.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

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ใช้ บริการ ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ 4 นาที
จองที่พกั และบริการ ณ
เคาน์เตอร์ บริการของกรม
สานักอุทยานแห่งชาติ หรื อ
สานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์ที่
1-16 และสาขา หรื ออุทยาน
แห่งชาติ และแจ้ งความ
ประสงค์ขอจองที่พกั และ
บริการ เพื่อทาการจองที่พกั
ให้

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ทาการ
จองที่พกั และบริการตามที่
ผู้รับบริ การต้ องการ โดย
ดาเนินการตามขันตอนที
้
่
แนะนาในระบบ

2 นาที

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

การลงนาม/

พนักงานเจ้ าหน้ าที่ออก

4 นาที

ส่วนจัดการ

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ใบเสร็จรับเงินด้ วยระบบ
ออกใบเสร็จกลางของกรม
หรื อใบเสร็จรับเงินของทาง
ราชการ ยืนยันการจองใน
ระบบ เพื่อมิให้ ระบบตัดโดย
อัตโนมัติ และมอบเอกสาร
การจองที่พกั และบริการ
พร้ อมใบเสร็จรับเงินให้
ผู้รับบริ การ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นาที
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
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) มีค่ำธรรมเนียม 10 บำท กรณีย่ นื ชำระเงินค่ ำที่พักและบริกำร ณ เคำน์ เตอร์ ธนำคำร ที่กรมกำหนด
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
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หมำยเหตุ 2)

ไม่ มีค่ำธรรมเนียม กรณีชำระค่ ำตอบแทนที่พักและบริกำร ณ กรมอุทยำนแห่ งชำติ สัตว์ ป่ำ และพันธุ์
พืช เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เว็บไซต์ www.dnp.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1743-1744
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายบริการที่พกั ชัน้ 1 อาคารไพโรจน์สวุ รรณกร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร 1240 เลขที่ 61 ถ.
พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

23/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ณัฐธิดา บุญอติชาต
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อนุมัตโิ ดย นิพนธ์ โชติบาล
เผยแพร่ โดย สุภาพร สิรวณิชย์

