1/6

คูมือสําหรับประชาชน: การอนุญาตใหเขาไปถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สวนอํานวยการ สํานักอนุรักษสัตวปา
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตใหเขาไปถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: สวนอํานวยการ สํานักอนุรักษสัตวปา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2538)
2)

ตามคําสั่งกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ที่ 1257/2549 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2549

3)

ประกาศกรมปาไม เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่พนักงานเจาหนาที่ ใหบริการหรือ
ใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2545

4)

ประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดอัตราคาตอบแทนสําหรับการอนุญาตใหถายทําภาพยนตร ในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาและเขตหามลาสัตวปา ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2541

5)

ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง การกําหนดหนวยงานดานการอนุรักษสัตวปา เพื่อ
จัดเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่พนักงานเจาหนาที่ ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุ
สัตวปา ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2546

6)

ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง การกําหนดอัตราคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่
พนักงานเจาหนาที่ ใหบริการหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา ลงวันที่ 16
มกราคมพ.ศ. 2547

7)

ประกาศกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เรื่อง การจัดเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่พนักงาน
เจาหนาที่บริหารหรือใหความสะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาโตนปริวรรต จังหวัดพังงา ลงวันที่ 20 มิถุนายน
พ.ศ. 2556
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8)

พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535

9)

ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความ
สะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

10) ระเบียบกรมปาไม วาดวยการเก็บคาบริการหรือคาตอบแทนในการที่พนักงานเจาหนาที่ใหบริการหรือใหความ
สะดวกในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) / ประกาศกรมปาไม
ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2541
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
7 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 10
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 16
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 6
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การอนุญาตใหเขาไปถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุ
สัตวปาหรือเขตหามลาสัตวปา 09/07/2558 14:57
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ฝายอนุญาตและเงินรายได สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
อาคารไพโรจน สุวรรณกร ชั้น 2 เลขที่ 61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ ฝายการเงิน สวนการคลัง สํานักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
09:00 - 15:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ชําระเงินดวยตนเอง หรือผูรับมอบอํานาจ)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ
ภาพยนตร หมายถึง ภาพยนตรสารคดี ภาพยนตรโฆษณา วีดิทัศน และภาพนิ่ง แตไมรวมถึงภาพยนตรที่เปนการถายทํา
เพื่อใชดูเปนการสวนตัวหรือภายในครอบครัว ซึ่งผูไดรับอนุญาตใหถายทําภาพยนตรในในเขตรักษาพันธุสัตวปาหรือเขต
หามลาสัตวปาตองชําระคาบริการหรือคาตอบแทนตามกําหนด แตไมเกิน 5,000 บาท/วัน สําหรับภาพยนตรไทย และไม
เกิน 10,000 บาท/วัน สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
คุณสมบัติผูยื่นเอกสาร
บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
วิธีการยื่น
การขออนุญาตถายทําภาพยนตร เปนหนังสือราชการ/ หนังสือบริษัท/ หนังสือบุคคลธรรมดา พรอมแบบฟอรมที่กําหนด
โดย เรียน ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา พรอมระบุรายละเอียดสถานที่ วันเวลา จํานวนคนที่เขาไปใหชัดเจน ยื่น
เอกสารดวยตนเองหรือผูรับมอบอํานาจ ในวันและเวลาราชการ
ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ไดระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ยื่นหนังสือขออนุญาต/ ขอ 45 นาที
เลื่อนวันเขาถายทํา
พรอมตรวจสอบเอกสาร
หากเอกสารชัดเจน ก็
ดําเนินการขั้นตอไป กรณีไม
ชัดเจนใหติดตอผูขอใช
บริการเพื่อขอทราบขอมูล/
เอกสารเพิ่มเติม

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(สํานักอนุรักษ
แหงชาติ สัตวปา สัตวปา)
และพันธุพืช

4/6

ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

ลงรับหนังสือ/จัดทําหนังสือ 4 วันทําการ
ขออนุญาตถายทํา ขอเลื่อน
วันเขาเขาถายทํา/
ตรวจสอบหนังสือ และ
นําเสนอผูมีอํานาจลงนาม
ใหเจาหนาที่ฝายอนุญาต
และเงินรายได นํากลับไป
พิจารณาหรือแกไขใหม/นํา
หนังสือที่ไดรับการอนุมัติ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูอํานวยการสํานักอนุรักษ 3 วันทําการ
สัตวปาลงนามอนุมัติ ไม
อนุมัติ ใหเจาหนาที่ฝาย
อนุญาตและเงินรายได นํา
กลับไปพิจารณาหรือแกไข
ใหม/ นําหนังสือที่ไดรับการ
อนุมัติไปลงรับเพื่อชําระเงิน
คาถายทําที่สวนกลางคลัง
สํานักบริหารงานกลาง/ แจง
ผูใชบริการ นําหนังสือไปยื่น
ชําระเงิน และใชเปน
หลักฐานในวันเขาใชบริการ

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(สวนอํานวยการ
แหงชาติ สัตวปา สํานักอนุรักษสัตว
และพันธุพืช
ปา)

กรมอุทยาน
(สํานักอนุรักษ
แหงชาติ สัตวปา สัตวปา)
และพันธุพืช

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วันทําการ
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 7 วันทําการ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 1
2)
บุคคล
1
หนังสือมอบ
อํานาจ
3)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(-อากรแสตมป 10
บาท
-พรอมประทับตรา
บริษัท(ถามี))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบฟอรมการ
ขออนุญาตถาย
ทําภาพยนตรใน
เขตรักษาพันธุ
สัตวปาหรือเขต
หามลาสัตวปา
กําหนดการ
รายชื่อทีมงานที่
เขาไปทั้งหมด

-

3

-

1
1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

16. คาธรรมเนียม
1) อัตราคาตอบแทนสําหรับการอนุญาตใหถายทําภาพยนตรในเขตรักษาพันธุสัตวปา
คาธรรมเนียม 1,000 บาท
หมายเหตุ (สําหรับภาพยนตรไทยวันละ 1,000 บาท สําหรับภาพยนตรตางประเทศวันละ 2,000 บาท)
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2)

อัตราคาตอบแทนสําหรับการอนุญาตใหถายทําภาพยนตรในเขตหามลาสัตวปา
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ (สําหรับถายทําภาพยนตรไทยวันละ 500 บาท สําหรับถายทําภาพยนตรตางประเทศวันละ 1,000 บาท)

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ฝายอนุญาตและเงินรายได สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช อาคารไพโรจน สุวรรณกร ชั้น 2 เลขที่ 61 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ
2)

ตัวอยางแบบฟอรมการขอถายทําภาพยนตร
-

19. หมายเหตุ
สามารถดาวนโหลดเอกสารเพิ่มเติมไดที่ www.dnp.go.th/wildlifednp/

