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คู่มือสำหรั บประชำชน: กระบวนงำนกำรอนุญำตให้ ผ้ ูได้ รับอนุญำตเก็บรั งนกอีแอ่ นเข้ ำไปในอุทยำนแห่ งชำติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
กระทรวง: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
1. ชื่อกระบวนงำน: กระบวนงานการอนุญาตให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้ าไปในอุทยานแห่งชาติ
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 ่ 249/2554 ฉบับลงวันที ่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2554 เรื ่อง มอบ
อำนำจกำรอนุญำตให้ผไู้ ด้รับอนุญำตเก็บรังนกอี แอ่นตำมกฎหมำยว่ำด้วยอำกรรังนกอี แอ่นเข้ำไปในอุทยำน
แห่งชำติ
2)

พระรำชบัญญัติอำกรรังนกอี แอ่น พ.ศ. 2540

3)

พระรำชบัญญัติอทุ ยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504

4)

ระเบี ยบกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ ป่ำ และพันธุ์พืช ว่ำด้วยกำรอนุญำตให้ผไู้ ด้รับอนุญำตเก็บรังนกอี แอ่นเข้ำไป
ในอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้ วยการ
อนุญาตให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้ าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน คูม่ ือการขอรับใบอนุญาตให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตเก็บรังนกอีแอ่นเข้ าไปในอุทยาน
แห่งชาติ
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11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะช้ำง
เลขที 2่ 3/7 หมู่ที3่ ต.เกำะช้ำง อ.เกำะช้ำง จ.ตรำด 23170 โทร039-510-927 , 039-510-928/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที่ 2 (ศรี รำชำ)
เลขที 1่ 6 ถนนสุขมุ วิ ท อำเภอเมื อง จังหวัดชลบุรี 20110 โทร038-311-234)
2) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ หำดวนกร
หมู่ที่ 7 ต.ห้วยยำง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77130 โทร032-619030/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 (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที ่ 3 (บ้ำนโป่ ง)
เลขที 5่ 4/10 ถนนค่ำยหลวง ตำบลบ้ำนโป่ ง อำเภอบ้ำนโป่ ง จังหวัดรำชบุรี 70110 โทร032-344-896)
3) สถานที่ให้ บริการ ที ท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะชุมพร
เลขที 1่ /4 หมู่ที่ 5 บ้ำนโพงพำง ต.หำดทรำยรี อ.เมื องชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทร 077-558-144 , 077-558145/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 (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที ่ 4 (สุรำษฎร์ ธำนี )
ถนนกำญจนวิ ถี ตำบลบำงกุ้ง อำเภอเมื อง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี 84000 โทร077-272-058)
4) สถานที่ให้ บริการ ที ท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะอ่ำงทอง
เลขที 1่ 45/1 ถ.ตลำดล่ำง ต.ตลำด อ.เมื องสุรำษฎร์ ธำนี จ.สุรำษฏร์ ธำนี 84000 โทร077-286-025 , 077-280222 ,077-286-025/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 (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที ่ 4 (สุรำษฎร์ ธำนี )
ถนนกำญจนวิ ถี ตำบลบำงกุ้ง อำเภอเมื อง จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี 84000 โทร 077-272-058)
5) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ อ่ำวพังงำ
เลขที 8่ 0 หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำด่ำน ต.เกำะปันหยี อ.เมื องพังงำ จ.พังงำ 82000 โทร 076-481-163 , 076-481188 , 076-412-188/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
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6)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที ่ 5 (นครศรี ธรรมรำช)
เลขที 1่ 9 ถนนพระเงิ น ตำบลคลัง อำเภอเมื อง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 80000 โทร 075-356-134)
สถานที่ให้ บริการ ที ท่ ำกำรอุทยำนแห่งชำติ หมู่เกำะเภตรำ
เลขที 2่ 98 หมู่ที่ 4 บ้ำนตะโละใส ต.ปำกน้ำ อ.ละงู จ.สตูล 91110 โทร 074-783-074 , 074-783-504/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง 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 (สำนักบริ หำรพืน้ ทีอ่ นุรักษ์ ที ่ 5 (นครศรี ธรรมรำช)
เลขที 1่ 9 ถนนพระเงิ น ตำบลคลัง อำเภอเมื อง จังหวัดนครศรี ธรรมรำช 80000 โทร 075-356-134)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
วิธีการ
การขออนุญาตเข้ าไปในอุทยานแห่งชาติเพื่อเก็บรังนกอีแอ่น ต้ องยื่นคาขอตามแบบที่กาหนด (อช.9) ต่อหัวหน้ าอุทยาน
แห่งชาติก่อนการเข้ าไปเก็บรังนกอีแอ่น ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้ อมด้ วยหลักฐานและเอกสาร ดังนี ้
(1) สาเนาสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่น
(2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ าน
(3) บัญชีจานวนคนงาน พร้ อมด้ วยสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน และภาพถ่ายขนาด 1 นิ ้ว คนละ
3 ใบ
(4) บัญชีจานวนยานพาหนะ พร้ อมด้ วยสาเนาทะเบียนยานพาหนะตามบัญชี
(5) บัญชีจานวนอาวุธปื นและกระสุนปื น พร้ อมด้ วนสาเนาทะเบียนหรื อใบอนุญาตให้ มีและใช้ วตั ถุดงั กล่าว
(6) บัญชีรายละเอียดเครื่ องมือ เครื่ องใช้ และของใช้ อนั จาเป็ นแก่การปฏิบตั งิ าน
การตรวจสอบพิจารณา
(1) เมื่อหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติที่สงั กัดสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่ ได้ รับคาขอพร้ อมด้ วยหลักฐานและเอกสาร
ประกอบคาขอครบถ้ วนแล้ ว ให้ จดั ทารายงานพร้ อมทังความเห็
้
นเสนอต่อผู้อานวยการสานักบริ หารพื น้ ที่อนุรักษ์ท้องที่
ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับคาขอ
(2) เมื่อผู้อานวยการสานักบริหารพื ้นที่อนุรักษ์ ท้องที่ได้ รับรายงานตามข้ อ (1) แล้ ว ให้ ตรวจสอบและพิจารณาออก
ใบอนุญาต ภายใน 15 วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับรายงานจากหัวหน้ าอุทยานแห่งชาติ
(3)กาหนดอายุใบอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นพร้ อมกับเรี ยกเก็บเงิน
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ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจากผู้รับอนุญาตในอัตรารายสัมปทานละ 500,000 บาท
เงื่อนไข
ระยะเวลาในการอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นของแต่ละราย
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
(ยื่นเอกสารการขอ
แห่งชาติ สัตว์ป่า อนุญาตต่อ
และพันธุ์พืช
หัวหน้ าอุทยาน
แห่งชาติ ในท้ องที่
ที่ได้ รับสัมปทาน)

การตรวจสอบเอกสาร

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

การพิจารณา

หัวหน้ าอุทยานแห่งชาติที่ 15 วัน
สังกัดสานักบริหารพื ้นที่
อนุรักษ์ท้องที่ จัดทา
รายงานพร้ อมทังความเห็
้
น
เสนอต่อผู้อานวยการสานัก
บริหารพื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่

กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้อานวยการสานักบริ หาร 15 วัน
พื ้นที่อนุรักษ์ท้องที่ออก
ใบอนุญาตตามแบบที่
กาหนด พร้ อมกับเรี ยกเก็บ
เงินค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาตจากผู้รับอนุญาต

กรมอุทยาน
(สานักบริหารพื ้นที่
แห่งชาติ สัตว์ป่า อนุรักษ์ท้องที่
และพันธุ์พืช
รายงานผลการ
ปฏิบตั ริ าชการ
แทนอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ตามอัตราที่อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ประกาศ
กาหนด

หมำยเหตุ

สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ภายในวันที่ 5
ของเดือนถัดไป)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
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
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ 0
บุคคล
กำรค้ ำ
2)

3)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(กรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำม
และประทับตรำ
บริษัท)
(ผู้ขออนุญำตลง
นำมรับรองสำเนำ)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

คำขออนุญำต
กรมอุทยำน
ตำมแบบ อ.ช. 9 แห่งชำติ สัตว์ป่ำ
และพันธุ์พืช

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำสัมปทำน
เก็บรังนกอีแอ่น

-

0

บัญชีจำนวน
คนงำน

-

บัญชีจำนวน
ยำนพำหนะ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

บัญชีจำนวน
อำวุธปื นและ
กระสุนปื น

-

0

1

ฉบับ

บัญชี

-

1

0

ฉบับ

2)

3)

4)

5)

6)

หมำยเหตุ
(ออกโดย
คณะกรรมกำร
พิจำรณำจัดเก็บ
อำกรรังนกอีแอ่น
ของแต่ละท้ องที่)
(บัญชีจำนวน
คนงำนพร้ อม
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมภำพถ่ำย
ขนำด 1 นิ ้ว คนละ
3 รูป)
(บัญชีจำนวน
ยำนพำหนะ
พร้ อมด้ วยสำเนำ
ทะเบียน
ยำนพำหนะตำม
บัญชี)
(บัญชีจำนวน
อำวุธปื นและ
กระสุนปื น พร้ อม
ด้ วยสำเนำ
ทะเบียนหรื อ
ใบอนุญำตให้ มี
และใช้ วตั ถุ
ดังกล่ำว)
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยละเอียด
เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ และ
ของใช้ อนั จำเป็ น
แก่กำร
ปฏิบตั งิ ำน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ ผ้ ูได้ รับอนุญำตเก็บรั งนกอีแอ่ นเข้ ำไปในอุทยำนแห่ งชำติ รำยสัมปทำนละ
ค่ ำธรรมเนียม 500,000 บาท
หมำยเหตุ (มี ระยะเวลำกำรอนุญำตตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำสัมปทำนเก็บรังนกอีแอ่นของแต่ละรำย)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุ์พืชและสายด่วน 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

10/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
Dome Chunsuwan
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อนุมัตโิ ดย นิพนธ์ โชติบาล
เผยแพร่ โดย สุภาพร สิรวณิชย์

