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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนกำรขออนุญำตเข้ ำไปดำเนินกิจกำรท่ องเที่ยวและพักอำศัยในอุทยำน
แห่ งชำติ(กำรขออนุญำตดำเนินกิจกำรประเภทจำหน่ ำยอำหำรเครื่องดื่มของที่ระลึกกรณีท่ เี คยมีกำรอนุญำต
และใบอนุญำตเดิมสิน้ อำยุ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานการขออนุญาตเข้ าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (การ
ขออนุญาตดาเนินกิจการประเภทจาหน่ายอาหารเครื่ องดื่มของที่ระลึกกรณีที่เคยมีการอนุญาตและใบอนุญาตเดิม
สิ ้นอายุ)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) คำสัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที ่ 1181/2548 ฉบับลงวันที ่ 28 กรกฎำคม พ.ศ.2548 เรื ่อง
มอบอำนำจเกี ่ยวกับกำรดำเนิ นกิ จกำรท่องเทีย่ วและพักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ
2)

คำสัง่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ที ่ 433/2555 ฉบับลงวันที ่ 8 มี นำคม พ.ศ.2555 เรื ่อง มอบ
อำนำจเกี ่ยวกับกำรดำเนิ นกิ จกำรท่องเที ยวและพักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ

3)

ประกำศกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที ่ 12 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2547 เรื ่อง กำหนดอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเที ่ยวและพักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ สำหรับกำรบริ ก ำรนำ
เทียวแก่นกั ท่องเที ่ยวในอุทยำนแห่งชำติ

4)

พระรำชบัญญัติอทุ ยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504

5)

ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเทีย่ วและพัก
อำศัยในอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2547

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
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8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ เข้ าไปดาเนินกิจการท่องเทียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติพ .ศ.2547
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดาเนินกิจการประเภทจาหน่ายอาหารเครื่ องดื่มของที่ระลึกกรณีที่
เคยมีการอนุญาตและใบอนุญาตเดิมสิ ้นอายุ 25/07/2558 14:12
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ ตำมใบอนุญำต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ต้องยื ่นคำขออนุญำตก่อนใบอนุญำตเดิ มสิ้ นอำยุไม่นอ้ ยกว่ำ 30 วัน )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ผู้รับอนุญาตต้ องยื่นคาขออนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ ้นอายุไม่น้อยกว่า๓๐วัน เพื่อให้ หวั หน้ าอุทยานแห่งชาติ
ตรวจสอบให้ ได้ หลักฐานที่เป็ นข้ อมูลปัจจุบนั พร้ อมกับตรวจสอบการดาเนินงานของผู้รับอนุญาต ว่าได้ มีการปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขถูกต้ องครบถ้ วนหรื อไม่ แล้ วเสนอความเห็นไปยังผู้อานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่ภายใน ๑๕ วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาขอ แล้ วให้ ผ้ ูอานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่พิจารณาต่ออายุใบอนุญาตแทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ภายใน ๑๕ วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ ในระหว่างการ
พิจารณาของสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์หากใบอนุญาตสิ ้นสุดลง ผู้รับอนุญ าตจะประกอบกิจการต่อไปก็ได้ จนกว่าจะ
ได้ รับใบอนุญาตใหม่หรื อได้ รับหนังสือแจ้ งไม่อนุญาต

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
30 นาที

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(ยื่นคาขอที่ที่ทา
แห่งชาติ สัตว์ป่า การอุทยาน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานทังหมด
้
(ลงรับคา
ขอเมื่อเอกสารครบถ้ วน)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
และพันธุ์พืช

หมำยเหตุ

แห่งชาติตาม
ใบอนุญาตเดิม)

การพิจารณา

หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ
15 วันทาการ กรมอุทยาน
ตรวจสอบให้ ได้ หลักฐานที่
แห่งชาติ สัตว์ป่า
เป็ นข้ อมูลปัจจุบนั พร้ อมกับ
และพันธุ์พืช
ตรวจสอบการดาเนินงาน
ของผู้รับอนุญาตว่าได้ มีการ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขถูกต้ อง
ครบถ้ วนหรื อไม่ แล้ วเสนอ
ความเห็นไปยังผู้อานวยการ
สานักบริ หารพื ้นที่อนุรักษ์
ท้ องที่

(ห้ วหน้ าอุทยาน
แห่งชาติตาม
ใบอนุญาตเดิม
เป็ นผู้ดาเนินการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้อานวยการสานักบริหาร 15 วันทาการ กรมอุทยาน
พื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่ได้ รับ
แห่งชาติ สัตว์ป่า
รายงานจากหัวหน้ าอุทยาน
และพันธุ์พืช
แห่งชาติแล้ ว ให้ ตรวจสอบ
พิจารณาออกใบอนุญาต
หรื อแจ้ งไม่อนุญาตแทน
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(สานักบริการพื ้นที่
อนุรักษ์แจ้ งผลการ
พิจารณาพร้ อม
ใบอนุญาตและ
เงื่อนไขแนบท้ าย
ให้ อทุ ยาน
แห่งชาติ
ดาเนินการแจ้ งให้
ผู้ขออนุญาตชาระ
เงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตตาม
อัตราที่กรม
อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์

2)

3)

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

พืชประกาศ
กาหนด
ลงลายมือชื่อใน
เงื่อนไขแนบท้ าย
จัดส่งให้ กรม
อุทยานแห่งชาติ
เก็บไว้ เป็ น
หลักฐานพร้ อมกับ
หลักฐานการชาระ
เงิน)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 0
2)
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำขออนุญำต

กรมอุทยำน

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

ตำมแบบอ.ช. 1
2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ใบรับรองแพทย์
บันทึกรับรองว่ำ
ไม่เป็ นบุคคล
ล้ มละลำยและไม่
เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต
เกี่ยวกับ
กฎหมำยว่ำด้ วย
กำรป่ ำไม้

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
-

1
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0
0

ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรจำหน่ ำยอำหำรเครื่องดื่มของที่ระลึก ฉบับละ (บำท/รำย/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 100,000 บาท
หมำยเหตุ (อัตรำค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำต 100000 บำทเป็ นอัตรำสูงสุดตำมบัญชี แนบท้ำยระเบี ยบกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
โดยในทำงปฏิ บตั ิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะออกประกำศกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมใบแทนอนุญำต และกำหนดระยะเวลำกำรอนุญำตตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
อุทยำนแห่งชำติ เมื ่อมี กำรยื ่นคำร้องขออนุญำติ เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเทีย่ วและพักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ
ในกรณี ต่ออำยุใบอนุญำตจะเก็บอัตรำเดิ มตำมทีก่ รมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ออกประกำศไว้แล้ว
จนกว่ำจะมี กำรออกประกำศเปลีย่ นแปลง)
2)

ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตกำรจำหน่ ำยอำหำร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 5,000 บาท
หมำยเหตุ (อัตรำค่ำธรรมเนี ยมใบแทนใบอนุญำต 5000 บำทเป็ นอัตรำสูงสุดตำมบัญชี แนบท้ำยระเบียบกรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช โดยในทำงปฏิ บตั ิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะออก
ประกำศกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมใบแทนอนุญำต และกำหนดระยะเวลำกำรอนุญำต
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ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละอุทยำนแห่งชำติ เมื ่อมี กำรยืน่ คำร้ องขออนุญำติ เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเทีย่ วและ
พักอำศัยในอุทยำนแห่งชำติ
ในกรณี ต่ออำยุใบอนุญำตจะเก็บอัตรำเดิ มตำมทีก่ รมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ออกประกำศไว้แล้ว
จนกว่ำจะมี กำรออกประกำศเปลีย่ นแปลง)
)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และสายด่วน 1362
หมายเหตุ (เลขที ่61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900)
2) 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
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เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Dome Chunsuwan
นิพนธ์ โชติบาล
สุภาพร สิรวณิชย์

