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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนจองที่พักและบริกำร (โดยแจ้ ง/ยื่นคำร้ องเป็ นลำยลักษณ์ อักษร)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานจองที่พกั และบริการ (โดยแจ้ ง/ยื่นคาร้ องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
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
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 189
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 299
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 80
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน คูม่ ืองานจองที่พกั และบริการ โดยแจ้ ง/ยื่นคาร้ องเป็ นลายลักษณ์
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กรมอุทยานแห่งชาติ สตั ว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที ่ 61 ถ.พหลโยธิ น แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร 10900 อาคารไพโรจน์สวุ รรณกร ชัน้ 1
โทร 0 2579 6666 ต่อ 1743-1744/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 เว็บไซท์ www.dnp.go.th
/เว็บไซท์และช่องทางออนไลน์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้ บริการ ส่งคาร้องมาทางโทรสารหมายเลข 0 2579 5269/โทรศัพท์
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
2) กรณีขอเลื่อนวันเข้ าพัก ขอเปลี่ยนที่พกั ขอลดหย่อน หรื อขอยกเว้ นค่าตอบแทนที่พกั ให้ ผ้ รู ับบริการทาการจองที่พกั
และบริการในระบบการจองที่พกั และบริการออนไลน์ฯ ตามที่ต้องการก่อน
3) ต้ องส่งเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์การจองที่พกั และบริ การ ข้ อ 1)
4) ระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน จะนับเมื่อเอกสารครบถ้ วน
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

แจ้ งความประสงค์ขอเลื่อน 0.5 วัน
วันเข้ าพัก ขอเปลี่ยนที่พกั
ขอคืนเงิน ขอลดหย่อน หรื อ
ขอยกเว้ นค่าตอบแทนที่พกั
โดยแจ้ งเป็ นหนังสือ หรื อ
แจ้ งผ่านระบบออนไลน์

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบเอกสารที่แจ้ งเป็ น 0.5 วัน
หนังสือ พร้ อมลงทะเบียน
รับหนังสือ/ ตรวจสอบคา
ร้ องที่แจ้ งผ่านระบบ
ออนไลน์

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

การพิจารณา

พิจารณาคาร้ องของ
ผู้รับบริ การ พร้ อมเสนอ
ความเห็นตามหลักเกณฑ์
ของกรม กรณีคาร้ องไม่
ชัดเจนให้ ตดิ ต่อผู้ขอใช้
บริการเพื่อขอทราบข้ อมูล
เพิ่มเติม

0.5 วัน

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

การพิจารณา

นาเสนอหนังสือตาม
แบบฟอร์ มที่กาหนดใน
ระบบออนไลน์ กรณีที่ไม่ได้
รับมอบอานาจจากกรมให้
นาเสนอตามแบบหนังสือ
ราชการ

0.5 วัน

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

การพิจารณา

ตรวจสอบหนังสือที่นาเสนอ 0.5 วัน

ส่วนจัดการ

-

1)

2)

3)

4)

5)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ว่าเข้ าหลักเกณฑ์ของกรม
ข้ อใด กรณีที่ไม่เข้ า
หลักเกณฑ์ให้ เสนอ
ความเห็นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ

การพิจารณา

ตรวจสอบหนังสือที่นาเสนอ 1 วัน
ขันสุ
้ ดท้ ายก่อนนาเสนอผู้มี
อานาจลงนาม

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

กรณีผ้ มู ีอานาจลงนาม
1 วัน
พิจารณาอนุมตั ิ ก็ให้
ดาเนินการต่อไป กรณีไม่
อนุมตั ิ ให้ นากลับไป
พิจารณาหรื อแก้ ไขใหม่และ
นาเสนออีกครัง้

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

-

แจ้ งผลการพิจารณาให้
0.5 วัน
ผู้รับบริ การทราบ เพื่อนาไป
ยื่นชาระเงินตามช่องทางที่
ผู้รับบริ การสะดวก และใช้
เป็ นหลักฐานในวันเข้ าใช้
บริการ

ส่วนจัดการ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

-

6)

7)

8)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ท่องเที่ยว สานัก
อุทยานแห่งชาติ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 5 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
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ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล
บัตรประจำตัว
ประชำชน
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนักงำนองค์กำร
ของรัฐ
หนังสือเดินทำง

-

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีที่ยื่นคำร้ อง
ขอครัง้ แรก)
(กรณีขอคืนเงิน)
(กรณีขอคืนเงิน/
ขอรับสวัสดิกำร
ลดหย่อนหรื อ
ยกเว้ นค่ำที่พกั )
(กรณีชำวต่ำงชำติ
ขอคืนเงิน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
โครงกำร
กำหนดกำร ใช้
ประกอบ กำรขอ
ลดหย่อนหรื อ
ยกเว้ นค่ำที่พกั
เอกสำรกำรจองที่
พักและบริกำร
เพื่อใช้ ประกอบ
กรณีขอคืนเงิน
หลักฐำนกำร
ชำระเงิน แต่กรณี
เป็ น
ใบเสร็จรับเงิน
ของกรมให้ ใช้
ฉบับจริง เพื่อใช้

-

1

ส่วนจัดกำร
ท่องเที่ยว สำนัก
อุทยำนแห่งชำติ
กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประกอบกรณีขอ
คืนเงิน
บัตรประจำตัว
ของผู้ใช้ บริกำร
เพื่อใช้ ประกอบ
กรณีขอคืนเงิน
สมุดฝำกเงิน
ธนำคำรเฉพำะ
หน้ ำชื่อบัญชี เลข
บัญชี และสำขำ
เพื่อใช้ ประกอบ
กรณีขอคืนเงิน
หนังสือมอบ
อำนำจให้ ทำกำร
แทน ในกรณีเป็ น
บริษัท ห้ ำง ร้ ำน
เพื่อใช้ ประกอบ
กรณีขอคืนเงิน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

ธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

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

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานตันสังกัด www.dnp.go.th
หมายเหตุ -
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2)
3)

4)

5)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน โทรศัพท์ 0 2579 6666 ต่อ 1743-1744
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขต
จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 อาคารไพโรจน์สวุ รรณกร ชัน้ 1
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เลขที่ 61 ถ.
พหลโยธิน แขวงลายาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร 1240
หมายเหตุ 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
1)
แบบฟอร์ มขอยกเว้ นค่าที่พกั
2)

แบบฟอร์ มขอลดหย่อนค่าที่พกั
-

3)

แบบฟอร์ มขอเลื่อน-ขอเปลี่ยนวันเข้ าพัก
-

4)

แบบฟอร์ มขอคืนเงินค่าที่พกั
-

19. หมำยเหตุ
กรณีขอเลื่อนวันเข้ าพัก ขอเปลี่ยนที่พกั ขอลดหย่อน หรื อขอยกเว้ นค่าตอบแทนที่พกั ให้ ผ้ รู ับบริ การทาการจองที่พกั และ
บริการในระบบการจองที่พกั และบริการออนไลน์ฯ ตามที่ต้องการก่อน
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

23/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ณัฐธิดา บุญอติชาต
นิพนธ์ โชติบาล
สุภาพร สิรวณิชย์

