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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนกำรขออนุญำตเข้ ำไปดำเนินกิจกำรท่ องเที่ยวและพักอำศัยในอุทยำน
แห่ งชำติ(กำรขออนุญำตดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานการขออนุญาตเข้ าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ (การ
ขออนุญาตดาเนินกิจการบริ การนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
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 จกำรท่องเทีย่ วและพัก
อำศัยในอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2547

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ เข้ าไปดาเนินกิจการท่องเทียวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติพ .ศ.2547
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วันทาการ
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9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดาเนินกิจการบริ การนาเที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
25/07/2558 13:11
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ อุทยำนแห่งชำติ ทีป่ ระสงค์จะเข้ำไปดำเนิ นกำร/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 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์
การขออนุญาตและการอนุญาตเข้ าไปดาเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ ประเภทกิจการบริการนา
เที่ยวแก่นกั ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ให้ ดาเนินการในบริเวณที่จดั ไว้ เป็ นเขตบริ การ โดยให้ หวั หน้ าอุทยานแห่งชาติ
กาหนดจุดที่ตั ้ งจัดทาแผนผัง กาหนดจานวนแปลงเพื่อกิจการต่างๆ แล้ วรายงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ผู้ใดประสงค์จะเข้ าไปดาเนินกิจการใดๆในอุทยานแห่งชาติต้องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
ก. บุคคลธรรมดา
(1) มีสญ
ั ชาติไทยและมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์
(2) ไม่เป็ นโรคเรื อ้ น วัณโรคระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื อ้ รัง ติดยาเสพติดให้ โทษอย่างร้ ายแรง โรคเท้ าช้ าง หรื อโรค
ผิวหนังที่นา่ รังเกียจ
(3) ไม่เป็ นบุคคลวิกลจริ ต หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อไร้ ความสามารถ หรื อเสมือนไร้ ความสามารถ หรื อบุคคล
ล้ มละลาย
(4) ไม่เป็ นผู้เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่ าไม้
ข. นิตบิ คุ คล
(1) ต้ องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยมีสานักงานอยูใ่ นราชอาณาจักรไทย
(2) ในกรณีที่เป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติบคุ คลผู้เป็ นหุ้นส่วนต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
(3) ในกรณีที่เป็ นห้ างหุ้นส่วนจากัด ผู้เป็ นหุ้นส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิดชอบต้ องเป็ นบุคคลธรรมดามีสญ
ั ชาติไทย
และมีทนุ รวมกันอยูใ่ นห้ างหุ้นส่วนจากัดนันเกิ
้ นกว่าร้ อยละห้ าสิบ
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(4) ในกรณีที่เป็ นบริษัทจากัด กรรมการต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและทุนของบริษัทจากัดเกินกว่าร้ อยละห้ าสิบต้ องเป็ นของ
บุคคลธรรมดาที่มีสญ
ั ชาติไทย
(5) หุ้นส่วนจากัดหรื อกรรมการผู้จดั การหรื อผู้มีอานาจทาการแทนนิติบคุ คลดังกล่าวต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อก.
วิธีการ
1.ยื่นคาขอตามแบบที่กาหนดต่อหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติพร้ อมด้ วยเอกสารหลักฐานดังนี ้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรประจาตัวอย่างอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) แผนงานหรื อโครงการ (ถ้ ามี)
(4) แบบแปลนการก่อสร้ าง (ถ้ ามี)
(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลพร้ อมด้ วยหลักฐานต่างๆของกรรมการผู้จดั การหรื อหุ้นส่วนผู้จดั การ
(6) ใบรับรองแพทย์
(7) บันทึกรับรองว่าไม่เป็ นบุคคลล้ มละลายและไม่เคยถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายเกี่ ยวกับการป่ าไม้ (ของผู้
ขออนุญาตและผู้มอบอานาจ)
(8) หนังสือมอบอานาจ (ถ้ ามี)
(9) เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ เช่นใบอนุญาตใช้ เรื อใบสาคัญรับรองการตรวจเรื อใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเที่ยว
และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับกิจการที่ขอ
2. การตรวจสอบพิจารณา
(1) เมื่อหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติได้ รับคาขอพร้ อมหลักฐานประกอบคาขอครบถ้ วนแล้ วให้ จดั ทารายงานพร้ อมทัง้
ความเห็นเสนอต่อผู้อานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ ภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาขอ
(2) เมื่อผู้อานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ ท้องที่ได้ รับรายงานตามข้ อ (1) แล้ วให้ ตรวจสอบพิจารณาและทา
ความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชภายใน 15 วันนับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับรายงานจากหัวหน้ า
อุทยานแห่งชาติ
3. การอนุญาต
(1) อธิบดีหรื อผู้ที่อธิบดีมอบหมายออกใบอนุญาตและเงื่อนไขแนบท้ ายใบอนุญาต
(2) แจ้ งผลการพิจารณาพร้ อมใบอนุญาตและเงื่อนไขแนบท้ ายให้ สานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ
ดาเนินการแจ้ งให้ ผ้ ขู ออนุญาตชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ตามอัตราที่กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืช
ประกาศกาหนด
(3) อุทยานแห่งชาติดาเนินการให้ ผ้ รู ับอนุญาตชาระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตามอัตราที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืชประกาศ ลงลายมือชื่อในเงื่อนไขแนบท้ ายจัดส่งให้ กรมอุทยานแห่งชาติเก็บไว้ เป็ นหลักฐานพร้ อมกับ
หลักฐานการชาระเงิน
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4. เมื่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อนุญาตให้ เข้ าดาเนินกิจการไปแล้ วการขอต่ออายุใบอนุญ าตเป็ น
อานาจหน้ าที่ของผู้อานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ในท้ องที่นนๆ
ั้
ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมอุทยาน
(ยื่นขออนุญาตต่อ
แห่งชาติ สัตว์ป่า หัวหน้ าอุทยาน
และพันธุ์พืช
แห่งชาติที่ประสงค์
จะเข้ าดาเนิน
กิจการ)

การตรวจสอบเอกสาร

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

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ
จัดทารายงานพร้ อมทัง้
ความเห็นเสนอต่อ
ผู้อานวยการสานักบริหาร
พื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่

10 วันทาการ กรมอุทยาน
(หัวหน้ าอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า แห่งชาติที่ประสงค์
และพันธุ์พืช
จะเข้ าไปดาเนิน
กิจการเป็ น
ผู้ดาเนินการ)

การพิจารณา

ผู้อานวยการสานักบริหาร
พื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่
ตรวจสอบพิจารณาและทา
ความเห็นเสนออธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

10 วันทาการ กรมอุทยาน
(สานักบริการพื ้นที่
แห่งชาติ สัตว์ป่า อนุรักษ์เป็ น
และพันธุ์พืช
ผู้ดาเนินการ)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

อธิบดีหรื อผู้ที่อธิบดี
มอบหมายออกใบอนุญาต

10 วันทาการ กรมอุทยาน
(แจ้ งผลการ
แห่งชาติ สัตว์ป่า พิจารณาพร้ อม

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
และเงื่อนไขแนบท้ าย
ใบอนุญาต

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
และพันธุ์พืช

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ

หมำยเหตุ

ใบอนุญาตและ
เงื่อนไขแนบท้ าย
ให้ สานักบริหาร
พื ้นที่อนุรักษ์และ
อุทยานแห่งชาติ
ดาเนินการแจ้ งให้
ผู้ขออนุญาตชาระ
เงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต ตาม
อัตราที่กรม
อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ประกาศ
กาหนด ลงลายมือ
ชื่อในเงื่อนไขแนบ
ท้ ายจัดส่งให้ กรม
อุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช เก็บไว้ เป็ น
หลักฐานพร้ อมกับ
หลักฐานการชาระ
เงิน)
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ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมกำรปกครอง

0

กรมกำรปกครอง
กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

3)

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรณีมอบอำนำจ
ให้ ผ้ อู ื่นดำเนินกำร
แทนต้ องมีหนังสือ
มอบอำนำจพร้ อม
ติดอำกรแสตมป์
จำนวน๑๐บำท
โดยกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงลำยมือ
ชื่อและ
ประทับตรำบริษัท
พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประชำชนของ
ผู้มอบอำนำจและ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำขออนุญำต
ตำมแบบอ.ช. 2

2)

ใบรับรองแพทย์

กรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
กรมอุทยำน

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช
-

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

บันทึกรับรองว่ำ
ไม่เป็ นบุคคล
ล้ มละลำยและไม่
เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญำต
เกี่ยวกับ
กฎหมำยว่ำด้ วย
กำรป่ ำไม้ ของผู้
ยื่นคำขออนุญำต
ใบอนุญำต
กรมกำรท่องเที่ยว
ประกอบธุรกิจนำ
เที่ยว
ประเภทกำรนำ เรื อเข้ ำไปดำเนิน
กิจกำรบริกำรนำ
เที่ยวแก่
นักท่องเที่ยวใน
อุทยำนแห่งชำติ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม
1. สำเนำ
ใบอนุญำตใช้ เรื อ
ออกโดยกรมเจ้ ำ
ท่ำ จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำใบรับรอง
กำรตรวจเรื อออก
โดยกรมเจ้ ำท่ำ
จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำ
ใบอนุญำต
นำยท้ ำยเรื อออก
โดยกรมเจ้ ำท่ำ
จำนวน 1 ฉบับ
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ที่

ประเภทกิจกรรม กำรดำน ้ำลึก

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
4. รูปเรื อ จำนวน
1 ฉบับ
5. สำเนำ
กรมธรรม์
ประกันภัย
ผู้โดยสำรเรื อ
จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนำ
ใบอนุญำตให้ ตงั ้
สถำนีวิทยุออก
โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กิจกำร
โทรคมนำคม
แห่งชำติ จำนวน 1
ฉบับ
7. รูปวิทยุ จำนวน
1 ฉบับ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม
1. สำเนำ
ใบอนุญำตกำร
บริกำรนำเที่ยวแก่
นักท่องเที่ยว
ประเภทเดินเรื อ
บริกำรนำเที่ยว
(อ.ช. 4) ที่ออก
โดยกรมอุทยำน
แห่งชำติสตั ว์ป่ำ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
และพันธุ์พืช
จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนำ
ใบอนุญำตใช้ เรื อ
ออกโดยกรมเจ้ ำ
ท่ำ จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนำใบรับรอง
กำรตรวจเรื อออก
โดยกรมเจ้ ำท่ำ
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนำ
ใบอนุญำต
นำยท้ ำยเรื อออก
โดยกรมเจ้ ำท่ำ
จำนวน 1 ฉบับ
5. รูปเรื อ จำนวน
1 ฉบับ
6. สำเนำ
กรมธรรม์
ประกันภัย
ผู้โดยสำรเรื อ
จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนำ
ใบอนุญำตให้ ตงั ้
สถำนีวิทยุออก
โดยสำนักงำน
คณะกรรมกำร
กิจกำร
โทรคมนำคม
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ประเภทกิจกรรม กำรให้ บริกำรเรื อ
ขนำดเล็ก (ซี
แคนู) ในอุทยำน
แห่งชำติ
ประเภทรถ
บริกำรนำเที่ยว

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

ประเภทกิจกรรม ล่องแก่ง

0

1

ฉบับ

8)

9)

หมำยเหตุ
แห่งชำติ จำนวน 1
ฉบับ
8. รูปวิทยุ จำนวน
1 ฉบับ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติม
1.รูปเรื อซีแคนู
จำนวน 1 ฉบับ)
(ต้ องยื่นเอกสำร
เพิ่มเติม
1. แผนผังแสดง
เส้ นทำงกำรเดินรถ
บริกำรนำเที่ยว
จำนวน 1 ฉบับ
2. รูปรถบริกำรนำ
เที่ยว จำนวน 1
ฉบับ)
)
(ต้ องยื่นเอกสำร
เพิ่มเติม
1. ภำพถ่ำยเรื อ/
แพยำง จำนวน 1
ฉบับ
2. สำเนำ
กรมธรรม์
ประกันภัย
ผู้โดยสำรเรื อ
จำนวน 1 ฉบับ

11/16

ที่

ประเภทบริกำร เช่ำจักรยำน/
จักรยำนเสือภูเขำ
10)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
3. แผนที่สงั เขป
แสดงเส้ นทำงกำร
ล่องแก่ง/เรื อยำง
จำนวน 1 ฉบับ
4. แผนที่ท้ำยพระ
รำชกฤษฎีกำ
แสดงตำแหน่ง/
บริเวณที่ขอ
อนุญำตเข้ ำไป
ดำเนินกิจกำร
พร้ อมระบุคำ่ พิกดั
จำนวน 1 ฉบับ
5. แผนที่
1:50,000 แสดง
แสดงตำแหน่ง/
บริเวณที่ขอ
อนุญำตเข้ ำไป
ดำเนินกิจกำร
พร้ อมระบุคำ่ พิกดั
จำนวน 1 ฉบับ
)
(ต้ องยื่นเอกสำร
เพิ่มเติม
1. บันทึกกำร
ตรวจสอบสภำพ
พื ้นที่ที่ออกโดย
อุทยำนแห่งชำติ
จำนวน 1 ฉบับ
2. ภำพถ่ำย
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ประเภทกิจกรรม อื่นที่ยงั ไม่เคยมี
11)
กำรอนุญำต

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
เส้ นทำงวิ่ง
จักรยำนและ
ภำพถ่ำยจักรยำน
จำนวน 1 ฉบับ
3. แผนที่สงั เขป
แสดงเส้ นทำงวิ่ง
จักรยำน จำนวน 1
ฉบับ
4. แผนที่ท้ำยพระ
รำชกฤษฎีกำ
แสดงตำแหน่ง/
บริเวณที่ขอ
อนุญำตเข้ ำไป
ดำเนินกิจกำร
พร้ อมระบุคำ่ พิกดั
จำนวน 1 ฉบับ
5. แผนที่
1:50,000 แสดง
แสดงตำแหน่ง/
บริเวณที่ขอ
อนุญำตเข้ ำไป
ดำเนินกิจกำร
พร้ อมระบุคำ่ พิกดั
จำนวน 1 ฉบับ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมขึ ้นอยูก่ บั
ลักษณะกิจกรรมที่
ขออนุญำตนันๆ)
้
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 1 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 25 คน)
2)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 1,500 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 26 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 50 คน)

3)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรื อเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 51 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 100 คน)

4)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 6,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 101 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 200 คน)

5)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 201 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 300 คน)

6)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 14,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 301 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 400 คน)

7)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรนำเรือเข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำน
แห่ งชำติ (บำท/ลำ/ปี )
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ค่ ำธรรมเนียม 18,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อขนำดบรรทุกผูโ้ ดยสำรตัง้ แต่ 401 คนขึ้นไป ไม่เกิ น 500 คน)
8)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทกิจกรรมกำร
ดำนำ้ ลึก ฉบับละ (บำท/รำย/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ -

9)

ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทกำรให้ บริกำร
เรือขนำดเล็ก (ซีแคนู) ฉบับละ (บำท/รำย/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 2,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อตัง้ แต่ 1 ลำขึ้นไป ไม่เกิ น 25 ลำ)

10) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทกำรให้ บริกำร
เรือขนำดเล็ก (ซีแคนู) ฉบับละ (บำท/รำย/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 3,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อตัง้ แต่ 26 ลำขึ้นไป ไม่เกิ น 50 ลำ)
11) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทกำรให้ บริกำร
เรือขนำดเล็ก (ซีแคนู) ฉบับละ (บำท/รำย/ปี )
ค่ ำธรรมเนียม 4,000 บาท
หมำยเหตุ (เรื อตัง้ แต่ 51 ลำขึ้นไป)
12) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทนำเรือ
เข้ ำไปดำเนินกิจกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 13) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภทกำร
ให้ บริกำรเรือขนำดเล็ก (ซีแคนู) ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
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หมำยเหตุ 14) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ประเภท
กิจกรรมกำรดำนำ้ ลึก ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ 15) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 200,000 บาท
หมำยเหตุ (อัตรำค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำต 200000 บำทเป็ นอัตรำสูงสุดตำมบัญชี แนบท้ำยระเบี ยบกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
โดยในทำงปฏิ บตั ิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะออกประกำศกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมใบแทนอนุญำต และกำหนดระยะเวลำกำรอนุญำตตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
อุทยำนแห่งชำติ เมื ่อมี กำรยื ่นคำร้องขออนุญำติ เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำร)
16) ค่ ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตกำรบริกำรนำเที่ยวแก่ นักท่ องเที่ยวในอุทยำนแห่ งชำติ ฉบับละ
ค่ ำธรรมเนียม 10,000 บาท
หมำยเหตุ (อัตรำค่ำธรรมเนี ยมใบอนุญำต 10000 บำท เป็ นอัตรำสูงสุดตำมบัญชี แนบท้ำยระเบี ยบกรมอุทยำน
แห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช
โดยในทำงปฏิ บตั ิ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช จะออกประกำศกำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต ค่ำธรรมเนียมใบแทนอนุญำตและกำหนดระยะเวลำกำรอนุญำตตำมควำมเหมำะสมของแต่ละ
อุทยำนแห่งชำติ เมื ่อมี กำรยื ่นคำร้องขออนุญำติ เข้ำไปดำเนิ นกิ จกำร)
17) ค่ ำตอบแทนที่พักอำศัยหรื อกิจกำรอื่นที่จำเป็ นแก่ กำรท่ องเที่ยว ตำรำงเมตรละ (บำท/เดือน)
ค่ ำธรรมเนียม 30 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชและสายด่วน 1362
หมายเหตุ (เลขที ่61 ถนนพหลโยธิ น แขวงลำดยำว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหำนคร 10900)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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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

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

