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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนอานวยการ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส่วนอานวยการ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538)
2)

ตามคาสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1257/2549 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549

3)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการหรือ
ให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545

4)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกาหนดหน่วยงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อ
จัดเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546

5)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การกาหนดอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้บริการหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ลงวันที่ 16
มกราคมพ.ศ. 2547

6)

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การจัดเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่บริหารหรือให้ความสะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนปริวรรต จังหวัดพังงา ลงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2556

7)

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535

8)

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความ
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สะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
9)

ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่ให้บริการหรือให้ความ
สะดวกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า พ.ศ. 2540

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
5 วันทาการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 35
จานวนคาขอที่มากที่สุด 55
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 13
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่า 09/07/2558 10:15
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ ฝ่ายอนุญาตและเงินรายได้ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 2 เลขที่ 61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900/ไปรษณีย์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:00 น.
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้บริการ permission1615@gmail.com/อีเมล์
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
ผู้ใดประสงค์จะใช้สถานที่หรือที่พักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
คุณสมบัติผู้ยื่นเอกสาร
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
วิธีการยื่น
การขออนุญาตใช้สถานที่และที่พัก เป็นหนังสือราชการ/คาร้องที่กาหนด ผู้ใช้บริการ ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่มี
กาหนดการอนุญาตล่วงหน้าได้ 60 วัน และไม่ต่ากว่า 5 วันทาการ สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองในวันและเวลา
ราชการหรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์
เงื่อนไข/ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการหรือค่าตอบแทนรายบุคคล
ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท
เด็ก คนละ 10 บาท
ยานพาหนะ
1. รถจักรยาน คันละ 10 บาท
2. รถจักรยานยนต์ คันละ 20 บาท
3. รถยนต์ 4 ล้อ คันละ 30 บาท
4. รถยนต์ 6 ล้อ คันละ 100 บาท
5. รถยนต์ 10 ล้อ คันละ 200 บาท
สถานที่กางเต็นท์ หลังละ 30บาท/วัน
หมายเหตุ
1. เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ไม่ต้องเรียกเก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทน ส่วนอายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไปเก็บในอัตราผู้ใหญ่
2. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้เก็บค่าบริการหรือค่าตอบแทนในอัตราสาหรับเด็ก
3. ชาวต่างประเทศ ให้เก็บค่าบริหารหรือค่าตอบแทนรายบุคคลในอัตรา 10 เท่าของชาวไทย
4. ค่าบริการหรือค่าตอบแทนรายการที่ 1 2 และ 3 ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องชาระค่าบริการหรือค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล
5. ค่าบริการหรือค่าตอบแทนรายการที่ 4 และ 5 ผู้โดยสารต้องชาระค่าบริการ หรือค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล ยกเว้นผู้ขับขี่ 1 คน
6. รถยนต์เกินกว่า 10 ล้อ ไม่อนุญาตให้ผ่านเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว

4/6

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(สานักอนุรักษ์
แห่งชาติ สัตว์ป่า สัตว์ป่า)
และพันธุ์พืช

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นเอกสารพร้อมตรวจสอบ 45 นาที
เอกสาร หากเอกสารชัดเจน
ดาเนินการขั้นต่อไป

การพิจารณา

ลงรับหนังสือ/ จัดทาหนังสือ 4 วัน
ขอใช้สถานที่และที่พัก, ขอ
ยกเว้น, ขอเลื่อนวันเข้าพัก/
ตรวจสอบหนังสือก่อน
นาเสนอผู้มีอานาจลงนาม/
ผู้อานวยการส่วน
อานวยการลงนามเห็นควร
อนุมัติ /ไม่อนุมัติ /ให้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนุญาตและ
เงินรายได้ นากลับไป
พิจารณาหรือแก้ไขใหม่

กรมอุทยาน
(สานักอนุรักษ์
แห่งชาติ สัตว์ป่า สัตว์ป่า)
และพันธุ์พืช

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้อานวยการสานักอนุรักษ์
สัตว์ป่าลงนามอนุมัติใน
หนังสือ/พร้อมแจ้งให้
ผู้ใช้บริการมารับหนังสือ
เป็นหลักฐานในวันเข้าใช้
บริการ

กรมอุทยาน
(สานักอนุรักษ์
แห่งชาติ สัตว์ป่า สัตว์ป่า)
และพันธุ์พืช

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

1 วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วันทาการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วันทาการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
1)
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าใช้
บริการทั้งหมด
คาร้องขอ
อนุญาตเข้าไปใช้
สถานที่และที่พัก
ในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าหรือเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่า

1
1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ฝ่ายอนุญาตและเงินรายได้ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร ชั้น 2 เลขที่ 61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

6/6

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
คาร้องขออนุญาตเข้าไปใช้สถานที่และที่พักในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
19. หมายเหตุ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dnp.go.th/wildlifednp/

