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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนกำรขออนุญำตเข้ ำไปดำเนินกิจกำรท่ องเที่ยวและพักอำศัยในอุทยำน
แห่ งชำติ(กำรขออนุญำตดำเนินกิจกำรประเภทกำรจำหน่ ำยอำหำร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ที่มีควำมจำเป็ น
เร่ งด่ วนชั่วครำวที่ไม่ มีส่ งิ ก่ อสร้ ำง ไม่ เกิน 15 วัน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานการขออนุญาตเข้ าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (การ
ขออนุญาตดาเนินกิจการประเภทการจาหน่ายอาหาร เครื่ องดื่ม ของที่ระลึก ที่มีความจาเป็ นเร่งด่วนชัว่ คราวที่ไม่มี
สิ่งก่อสร้ าง ไม่เกิน 15 วัน)
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 กำรนำ
เทียวแก่นกั ท่องเที ่ยวในอุทยำนแห่งชำติ

4)

พระรำชบัญญัติอทุ ยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504

5)

ระเบียบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเที ่ยวและพัก
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 ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ เข้ าไปดาเนินกิจการท่องเทียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 48
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 100
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 4
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดาเนินกิจการประเภทการจาหน่ายอาหาร เครื่ องดื่ม ของที่ระลึก ที่มี
ความจาเป็ นเร่งด่วนชัว่ คราวที่ไม่มีสิ่งก่อสร้ าง ไม่เกิน 15 วัน 23/07/2558 15:45
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ /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 (กรณี กำรจำหน่ำยอำหำร เครื ่องดืม่ ของที ่ระลึก ทีม่ ี ควำมจำเป็ นและเร่ งด่วน เป็ นกำรชัว่ ครำวทีไ่ ม่มี
สิ่ งก่อสร้ำง และมี ระยะเวลำดำเนิ นกิ จกำรต่อเนื ่องกันไม่เกิ น 15 วัน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์/วิธีการ
ในกรณีที่มีความจาเป็ นเร่งด่วน การเข้ าไปดาเนินกิจการจาหน่ายอาหาร เครื่ องดื่ม ของที่ระลึก เป็ นการชัว่ คราวที่ไม่มี
สิ่งก่อสร้ าง และมีระยะเวลาดาเนินกิจการต่อเนื่องกันไม่เกิน 15 วัน ให้ หวั หน้ าอุทยานแห่งชาติ เป็ นผู้พิจารณาอนุญาตได้
เป็ นกรณีพิเศษเฉพาะราย โดยให้ ยื่นคาขอพร้ อมด้ วยเอกสารดังต่อไปนี ้
1.คาขออนุญาตตามแบบ อ.ช. 1
2.สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
3.สาเนาทะเบียนบ้ าน
4. ใบรับรองแพทย์
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

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(ที่ทาการอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า แห่งชาติในท้ องที่
และพันธุ์พืช
นันๆ)
้

การตรวจสอบเอกสาร

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ องของเอกสาร
หลักฐานทังหมด
้
(ลงรับคา
ขอเมื่อเอกสารครบถ้ วน)

30 นาที

การพิจารณา

พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบข้ อมูลผู้ขอ
อนุญาตและนาเสนอ
หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ

1 วันทาการ

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ
พิจารณาอนุญาตลงนาม

4 วันทาการ

กรมอุทยาน
(กรณีที่มีความ
แห่งชาติ สัตว์ป่า จาเป็ นเร่งด่วนเป็ น
และพันธุ์พืช
การชัว่ คราวที่ไม่มี
สิ่งก่อสร้ าง และมี
ระยะเวลาดาเนิน
กิจการต่อเนื่องกัน
ไม่เกิน 15 วัน)

1)

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วันทาการ
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
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
1)
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

2)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบรับรองแพทย์ คำขออนุญำต
กรมอุทยำน
ตำมแบบ อ.ช. 1 แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช

1
1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0
0

ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ
-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำต กำรจำหน่ ำยอำหำร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ในกรณีจำเป็ นและชั่วครำวครั ง้ ละ
ไม่ เกิน 15 วัน ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ตำมบัญชี ที่2 บัญชี อตั รำค่ำบริ กำร ค่ำะรรมเนียม และค่ำตอบแทน แนบท้ำยระเบี ยบกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำรท่องเที ่ยวและพักอำศัยในอุทยำน
แห่งชำติ พ.ศ. 2547)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชและสายด่วน 1362
หมายเหตุ (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
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Dome Chunsuwan
นิพนธ์ โชติบาล
สุภาพร สิรวณิชย์

