ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยว
และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ
พ.ศ. 2547
…………………….
โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เกี่ยวกับ
การอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยว และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ ไวเปนทางปฏิบัติ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (13) มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 21 มาตรา 22และมาตรา 23
แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 อธิบดีกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติรัฐมนตรี
วาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตให
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 ”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือความตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
“การบริการนําเที่ยว” หมายความวา การนําทางหรืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวในการเดิน
ทางไปยังสถานที่ตาง ๆ เพื่อการศึกษา ชมธรรมชาติ หรือชมสัตวปา ในอุทยานแหงชาติ และใหหมายความรวมถึงการ
บริการอื่น ๆ ในอุทยานแหงชาติดวย
ขอ 5 ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจตี
ความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวด 1
การขออนุญาตและการอนุญาต
ขอ 6 ผูใด เขาไป หรือนําสัตวพาหนะหรือยานพาหนะใด ๆ เขาไปในอุทยานแหงชาติ หรือไดรับ
อนุญาตใหเขาพักอาศัยในบานพัก หรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ พันธุพืช หรือใชพื้นที่ตั้ง
กระโจม หรือกางเต็นทในที่ที่จัดไวในอุทยานแหงชาติ หรือใชบริการเกี่ยวกับ
/ การบริการ…
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การบริการนําเที่ยวโดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติตองเสียคาบริการ หรือคาตอบแทน แลวแตกรณี ตามที่กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืชประกาศกําหนดไวสําหรับอุทยานแหงชาตินั้น ๆ แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่ 1 ทาย
ระเบียบนี้
ขอ 7 ในกรณีที่กลุมบุคคล คณะนักศึกษา หรือคณะนักเรียน ซึ่งรวมกันเพื่อกระทําการอยางหนึ่ง
อยางใดที่ทางราชการสนับสนุน ประสงคจะพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ โดยขอลดคาบริการ หรือคาตอบแทน ให
อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งลดไดไมเกินครึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนด
ขอ 8 ความในขอ 6 และขอ 7 มิใหใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือผูที่
อธิบดีมอบหมาย หรือผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม
ขอ 9 การขออนุญาตและการอนุญาตตามระเบียบนี้ ใหดําเนินการในบริเวณที่จัดไวเปนเขตบริการ
ในอุทยานแหงชาติ โดยใหหัวหนาอุทยานแหงชาติกําหนดจุดที่ตั้ง จัดทําแผนผัง กําหนดจํานวนแปลงเพื่อกิจการตาง ๆ
แลวรายงานกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อพิจารณาอนุมัติ
สําหรับกิจการที่จะอนุญาตใหบุคคลเขาไปดําเนินการในบริเวณที่ไดอนุมัติใหกําหนด
ไวเปนเขตบริการในอุทยานแหงชาติ มีดังนี้
ก. การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว
ค. การบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
ขอ 10 ผูขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการตามขอ 9 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
ก. บุคคลธรรมดา
(1) มีสัญชาติไทย และมีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
(2) ไมเปนโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติดใหโทษ
อยางรายแรง โรคเทาชาง หรือโรคผิวหนังที่นารังเกียจ
(3) ไมเปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือไรความสามารถ หรือ
เสมือนไรความสามารถ หรือบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม
ข. นิติบุคคล
(1) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานอยูในราชอาณาจักรไทย
(2) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนตองมีสัญชาติไทย
(3) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความ
/ รับผิด…
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(4) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัด
เกินกวารอยละหาสิบตองเปนของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
(5) หุนสวนจํากัด หรือกรรมการผูจัดการ หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลดังกลาว
ตองมีคุณสมบัติตามขอ ก.
ขอ 11 ผูใดประสงคจะเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ ในอุทยานแหงชาติ ตามขอ 9 ตองยื่นคําขอตาม
แบบทายระเบียบนี้ ตอหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้น พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่ทางราชการออกให
(2) สําเนาทะเบียนบาน
(3) แผนงานหรือโครงการ (กรณีกําหนดใหมีแผนงานหรือโครงการ)
(4) แบบแปลนการกอสราง (กรณีกําหนดใหมีแบบแปลนการกอสราง)
(5) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลพรอมหลักฐานตาง ๆ ตาม (1) และ
(2) ของกรรมการผูจัดการ หรือหุนสวนผูจัดการ
(6) หลักฐานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร
เมื่อหัวหนาอุทยานแหงชาติที่สังกัดสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือสํานักอุทยาน
แหงชาติ ไดรับคําขอพรอมหลักฐานประกอบคําขอครบถวนแลว ใหจัดทํารายงานพรอมทั้งความเห็นเสนอตอผูอํานวย
การสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ แลวแตกรณี ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ 12 เมื่อผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานัก
อุทยานแหงชาติ ไดรับรายงานตามขอ 11 แลว ใหตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับรายงานจากหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ขอ 13 ผูยื่นคําขอตองชําระเงินคาบริการแบบแปลนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช ตามอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประกาศกําหนด แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่ 2 ทายระเบียบนี้
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต คาตอบแทนรายเดือนใน
วันที่ไดรับอนุญาต ตามสัดสวนที่ไดรับอนุญาตในเดือนแรก สําหรับในเดือนถัดไปใหชําระ
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พันธุพืช ประกาศกําหนด แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่ 2 ทายระเบียบนี้
ในกรณีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ประกาศปดการทองเที่ยวอุทยาน-แหงชาติใด
เปนเวลาเกินกวา 15 วันตอเนื่องกัน ใหลดจํานวนเงินคาตอบแทนรายเดือนในวรรคสอง ตามสัดสวนวันที่ประกาศปด
การทองเที่ยว
ขอ 14 การอนุญาต ใหเปนอํานาจของอธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
ในกรณีที่มีความจําเปนและเรงดวน การเขาไปดําเนินกิจการตามขอ 9 ก เปนการ
ชั่วคราวที่ไมมีสิ่งกอสราง และมีระยะเวลาดําเนินกิจการตอเนื่องกันไมเกิน 15 วัน ใหหัวหนาอุทยาน-แหงชาติ เปนผู
พิจารณาอนุญาตไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย แลวรายงานใหกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ทราบภายใน
15 วัน นับตั้งแตวันที่อนุญาต
การอนุญาตตามขอ 9 ข ผูยื่นคําขอตองไดรับอนุญาต หรือจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้นกอน
ขอ 15 การอนุญาตตามขอ 9 ก. และขอ 9 ข. ใหใชใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. 3 และการอนุญาต
ตามขอ 9 ค. ใหใชใบอนุญาตตามแบบ อ.ช. 4 ทายระเบียบนี้
ใบอนุญาตใหกําหนดอายุดังนี้
ก. การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก

(1) ไมเกิน 3 ป สําหรับพื้นที่ไมเกิน 20 ตารางเมตร
(2) ไมเกิน 5 ป สําหรับพื้นที่เกิน 20 ตารางเมตร แตไมเกิน 200 ตารางเมตร
(3) ไมเกิน 10 ป สําหรับพื้นที่เกินกวา 200 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร
ข. ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว
(1) ไมเกิน 5 ป สําหรับพื้นที่ไมเกิน 2,000 ตารางเมตร
(2) ไมเกิน 15 ป สําหรับพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 8,000 ตารางเมตร
(3) ไมเกิน 30 ป สําหรับพื้นที่เกินกวา 8,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 32,000 ตารางเมตร
ค. ไมเกิน 3 ป สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
ขอ 16 ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการทองเที่ยว หรือพักอาศัย หรือให
ความรูแกประชาชน อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหหัวหนาอุทยานแหงชาติดําเนินการใหมีสิ่งปลูกสรางตามแบบที่อธิบดีเห็น
ชอบ โดยใหบุคคลอื่นซึ่งไดยื่นคําขออนุญาตตามขอ 11 ไวแลว เปนผูลงทุนกอสรางแทน และใหกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสราง
ดังกลาวตกเปนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ทันที ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกรมอุทยานแหง
ชาติ สัตวปา และพันธุพืช กับบุคคลผูลงทุน
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สรางนั้นตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กําหนด โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาตอบแทนตามระเบียบนี้
หมวด 2
การขออนุญาตและการอนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
ขอ 17 การขออนุญาตในหมวดนี้ ผูรับอนุญาตตองยื่นคําขออนุญาตตามขอ 11 กอนใบ
อนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 30 วัน เพื่อใหหัวหนาอุทยานแหงชาติตรวจสอบใหไดหลักฐานที่เปนขอมูลปจจุบัน พรอม
กับตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตวาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขถูกตองครบถวนหรือไม แลวเสนอ
ความเห็นไปยังผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ ภาย
ใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ แลวใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานัก
อุทยานแหงชาติ พิจารณาและจัดทําความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 15 วัน
นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ในระหวางการพิจารณาของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช หากใบอนุญาต
สิ้นสุดลงผูรับอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดรับอนุญาตใหม หรือไดรับหนังสือแจงไมอนุญาต
ขอ 18 การอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหม มีระยะเวลาตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ โดยใหนําบทกําหนดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมใบอนุญาต และคาตอบแทนรายเดือนมาใชบังคับดวย
ในกรณีที่ไมสามารถอนุญาตใหผูขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการไดดวยเหตุใด ๆ ก็ดี ใหแจงเหตุผล
เปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบโดยไมชักชา
ขอ 19 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมยื่นคําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการตามที่ไดรับอนุญาตภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หรือไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไป นับตั้งแตใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือไดรับหนังสือแจงไม
อนุญาต ผูรับอนุญาตพรอมดวยบริวารตองออกจากอาคารหรือสิ่งกอสราง หรือหยุดดําเนินกิจการ ภายใน 30 วัน นับ
ตั้งแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หรือไดรับหนังสือแจงไมอนุญาต แลวแตกรณี

หมวด 3
ใบแทนใบอนุญาต
ขอ 20 ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ สูญ
หาย ชํารุด หรือถูกทําลาย ไมวากรณีใด ๆ จนไมสามารถอานสาระสําคัญได ใหผูรับ
/ อนุญาต…
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อนุญาตยื่นหนังสือขอรับใบแทนใบอนุญาตตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่รูถึงการสูญหาย
ชํารุด หรือถูกทําลาย
เมื่อหัวหนาอุทยานแหงชาติไดรับหนังสือแลว ใหพิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานัก
บริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ แลวใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือสํานักอุทยานแหงชาติพิจารณาและจัดทําความเห็น
เสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจากหัวหนาอุทยานแหง
ชาติ
ขอ 21 การอนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาต ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบใบ
อนุญาตเดิม แตใหเขียนหรือประทับคําวา “ใบแทน” ดวยอักษรสีแดงไวตอนบนใบอนุญาตนั้น โดยมีขอความและ
เงื่อนไขถูกตองตรงกับใบอนุญาตเดิมทุกประการ เวนแตวันที่ออกใบแทนใบอนุญาต และผูลงนามอนุญาตใหเปนไป
ตามขณะที่ออกใบแทนใบอนุญาต และใหหมายเหตุไวในใบแทนใบอนุญาตถึงเหตุผลที่ออกใบแทนใบอนุญาตดวย
ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช กําหนด แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่ 2 ทายระเบียบนี้
หมวด 4
การโอนใบอนุญาต
ขอ 22 หามมิใหโอนใบอนุญาต เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย การโอน
ใบอนุญาตใหกระทําโดยสลักหลังใบอนุญาต
ผูรับโอนใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติตามขอ 10 และตองชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตครึ่ง
อัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น
ขอ 23 ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ ผูรับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม หรือ
ผูจัดการมรดกสามารถดําเนินกิจการตอไปไดไมเกิน 45 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย ไมวาใบอนุญาตนั้นจะมีอายุ
เหลืออยูเทาใด ถาผูรับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก ประสงคจะดําเนินกิจการตอไปอีก ใหยื่น
หนังสือขอรับโอนใบอนุญาตกอนกําหนดระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุดลง และใหประกอบกิจการตอไปไดในระหวางการ
พิจารณาจนกวาจะไดรับหนังสือแจงไมอนุญาต
กรณีไมอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหแจงเหตุผลเปนหนังสือใหผูขอรับโอนทราบดวย
ถาไมมีการดําเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือมีการสั่งไมอนุญาต ใหนําความในขอ 19
มาใชบังคับ
/ หมวด 5 …

-7หมวด 5
เบ็ดเตล็ด
ขอ 24 เมื่อมีการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ ตาม
ระเบียบนี้แลว ใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่ หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ
แลวแตกรณี พิจารณาสั่งเจาหนาที่ออกไปดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตอยาง
สม่ําเสมอ และใหเจาหนาที่จากสวนกลางออกไปดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตอีกทางหนึ่ง อยางนอยปละ 1 ครั้ง
ขอ 25 การอนุญาตใหดําเนินกิจการใด ๆ ในอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดออกใบอนุญาตใหแกบุคคลใด
ไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวายังคงไดรับอนุญาต และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และกําหนดระยะ
เวลาการอนุญาตใหเปนไปตามระเบียบนี้ตอไป

ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547
(ลงนาม) สมชัย เพียรสถาพร
(นายสมชัย เพียรสถาพร)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

บัญชีที่ 1

บัญชีอัตราคาบริการ และคาตอบแทน
……………………………

ขอ 1. คาบริการ
1.1
1.2
1.3
1.4

สําหรับบุคคลเขาไปในอุทยานแหงชาติ
คนละ
500 บาท
ในการนําสัตวพาหนะเขาไปในอุทยานแหงชาติ ตัว / เชือก / หนวยละ 1,000 บาท
ในการนํายานพาหนะเขาไปในอุทยานแหงชาติ คัน / ลํา / หนวยละ
5,000 บาท
ในการใชบริการเกี่ยวกับการบริการนําเที่ยว และอื่น ๆ ครั้งละ
5,000 บาท

ขอ 2. คาตอบแทน
2.1 การเขาพักอาศัยในบานพักหรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
2.1.1 หลัง / วันละ
10,000 บาท
2.1.2 คน / วันละ
1,000 บาท
2.2 การใชพื้นที่ตั้งกระโจมหรือกางเต็นทเพื่อการพักแรมตาง ๆ คน / วันละ 200 บาท

……………………………

บัญชีที่ 2

บัญชีอัตราคาบริการ คาธรรมเนียม และคาตอบแทน
…………………………
ขอ 1. คาบริการ
1.1 แบบแปลนสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ชุดละ
50,000 บาท
1.2 แบบแปลนสถานทีพ่ ักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว ชุดละ 100,000 บาท

ขอ 2. คาธรรมเนียมใบอนุญาต
2.1
2.2
2.3
2.4

การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ฉบับละ
ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว ฉบับละ
การบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
ฉบับละ
กิจการอื่น ๆ ตามขอ 9 ก. ในกรณีจําเปนและชั่วคราว
ครั้งละไมเกิน 15 วัน
ฉบับละ

100,000 บาท
100,000 บาท
200,000 บาท
200 บาท

คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต
2.5 การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
2.5 ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว
2.6 การบริการนําเที่ยวในอุทยานแหงชาติ

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

5,000 บาท
5,000 บาท
10,000 บาท

ขอ 3. คาตอบแทน
3.1 ที่พักอาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว

ตารางเมตรละ

30 บาท / เดือน

…………………………

อ.ช.1
คําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ
สําหรับ
การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก
ที่พักอาศัยหรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว
สําหรับ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่ ……………………………………
วันที่ ………. เดือน ………….….. พ.ศ. ………….
ขาพเจา …………………………………….………..อายุ …………..ป สัญชาติ ……………..
เชื้อชาติ …………… บัตรประจําตัวเลขที่ ……………..………….. ออกโดย ……………..…………..
ออกเมื่อวันที่ ………..……………. หมดอายุวันที่ ……………..………… อาชีพ …………………….

มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ……………….……. หมูที่ ………………. ถนน …………….…..…………..
ตําบล …………………………. อําเภอ …………………………… จังหวัด …………………………..
เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล ชื่อ ……………………………………………………
ตั้งอยู ……………………………………………………………………………………………………..
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอ
ขอยื่นคําขอตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ ……………….………….. จังหวัด ……………………
ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตดําเนินกิจการ……………………………………
………………………………………… โดยใชอาคารหรือสิ่งปลูกสราง ……………………………….
ในอุทยานแหงชาติ ……………………………….…………….. ทองที่ตําบล ………………………….
อําเภอ ……………………………..……. จังหวัด ………………………………………………………
ขอ 2. ขาพเจาไดทราบระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตให
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 แลว ขาพเจาขอรับรองวาจะปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และเงื่อนไขใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งที่ใช
บังคับอยูในปจจุบัน และหรือที่จะออกมาใชบังคับในอนาคตใหถูกตองทุกประการ
(ลงชื่อ) ………………………………….ผูยื่นคําขอ
(.……….…………………….…..)
/ ความเห็น…
-2ความเห็นของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
…………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………….…..……………….
( ………….………………………… )
หัวหนาอุทยานแหงชาติ ……………………..

อ.ช. 2
คําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ
สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
สําหรับ
บุคคลธรรมดา
นิติบุคคล
----------------------เขียนที่ ……………………………………
วันที่ ……… เดือน ………..…..…..พ.ศ. …………
ขาพเจา …………………………………….………..อายุ …………..ป สัญชาติ ……………..
เชื้อชาติ …………… บัตรประจําตัวเลขที่ ……………..………….. ออกโดย ……………..…………..
ออกเมื่อวันที่ ………..……………. หมดอายุวันที่ ……………..………… อาชีพ …………………….
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ……………….……. หมูที่ ………………. ถนน …………….…..…………..
ตําบล …………………………. อําเภอ …………………………… จังหวัด …………………………..
เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล ชื่อ ……………………………………………………………..
ตั้งอยู …………………………………………………………………………………………………….
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนิติบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอ
ขอยื่นคําขอตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ …………………………………………………………
จังหวัด …………………………………. มีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตดําเนินกิจการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยว
ในเขตอุทยานแหงชาติ ……………………………………… จังหวัด ………………………………….

ขอ 2 ขาพเจาไดทราบระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนิน
กิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 แลว ขาพเจาขอใหคํารับรองวา จะปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และเงื่อนไขใด ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 ทั้งที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน
และหรือที่จะออกมาใชบังคับในอนาคตใหถูกตองทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………….……………... ผูยื่นคําขอ
( ..………….……………..………)
/ ความเห็น…
-2ความเห็นของหัวหนาอุทยานแหงชาติ
…………………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ) ………………….…..……………….
( ………….………………………… )
หัวหนาอุทยานแหงชาติ ……………………..

อ.ช. 3
ใบอนุญาต
ใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ
สําหรับ ………………………………
-------------------------เลมที่ ………………
ฉบับที่ …………….

ที่ทําการ ………………….…………….
วันที่ ….…. เดือน ………..…..…... พ.ศ. ……..…..

อนุญาตให …………………………………………… อายุ ….……… ป สัญชาติ ……………
ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ …………….…………. หมูที่ ……………… ถนน ……………..………………
ตําบล ……………………………. อําเภอ ………………………….. จังหวัด ………………………….
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในเขตอุทยานแหงชาติ สําหรับ …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………… ในอุทยานแหง
ชาติ ………………….…………………………. ทองที่ตําบล …………………………..
อําเภอ ……………..….……… จังหวัด …………………………….. มีกําหนดเวลา ………..………. ป
ตั้งแตวันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. …………. ถึงวันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. ………
ภายในพื้นที่ ………..…… ตารางเมตร ซึ่งมีอาคารสิ่งปลูกสรางและอาณาเขตดังรายละเอียดตามแผนผัง
แนบทายใบอนุญาตนี้
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามกฎหมาย
นี้ ตลอดจนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตนี้ทุกประการ

(ลายมือชื่อ) ………………………………………. ผูอนุญาต
ตําแหนง ………………………………………..

อ.ช. 4
ใบอนุญาต
ใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ
สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ
…………………….…….
เลมที่ ……………
ฉบับที่ …………..

ที่ทําการ …………………………………..
วันที่ ….…. เดือน ………..…..…... พ.ศ. …..……

อนุญาตให ……………………….………………… อายุ ………….. ป สัญชาติ ……………..
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ………….…………. หมูที่ ……………… ถนน ……………..……………….
ตําบล ……………………………. อําเภอ ………………………….. จังหวัด ………………………….
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในเขตอุทยานแหงชาติ สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติ ประเภท……………………………………………………………...…ในอุทยานแหงชาติ
………………….…………………………. ทองที่ตําบล …………………………..
อําเภอ ……………..….……… จังหวัด …………………………….. มีกําหนดเวลา ………..………. ป
ตั้งแตวันที่ ……. เดือน …………….. พ.ศ. …………. ถึงวันที่ ……… เดือน ……………. พ.ศ. ………
ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตาม
กฎหมายนี้ ตลอดจนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตนี้ทุกประการ

(ลายมือชื่อ) …………………………………..….. ผูอนุญาต
ตําแหนง ……………………………………….

เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตสําหรับ …………………………………………
เลมที่ …………… ฉบับที่ ……………… ลงวันที่ ………………………….
ในอุทยานแหงชาติ ………………………..……………
----------------------------1. ผูรับอนุญาตใหประกอบกิจการจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก หรือที่พัก
อาศัย หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว ตองปฏิบัติดังนี้
1.1 สินคาที่จําหนายตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพถูกตองตามสุขอนามัย
ตองกําหนดราคา หรือคาบริการใด ๆ ไมเกินอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด
1.2 ตองดูแลรักษาอาคารสิ่งปลูกสรางที่ไดรับอนุญาตใหอยูในสภาพสะอาด
เรียบรอย และใชการไดดีเสมอ
ในกรณีอาคารสิ่งปลูกสรางถูกทําลาย ชํารุด เสื่อมสภาพหรือเสียหายดวยประการใด ๆ ไมวาจะเกิด
จากเหตุสุดวิสัยหรือไมก็ตาม ผูรับอนุญาตจะตองรีบจัดการปลูกสรางขึ้นใหม ซอมแซมหรือบูรณะใหมีสภาพดีดังเดิม
และใหใชการไดโดยมิชักชา โดยทุนทรัพยและคาใชจายของผูรับอนุญาตเอง
1.3 ตองไมทําการตอเติมดัดแปลงสิ่งปลูกสราง หรือสถานที่ที่ไดรับอนุญาต เวนแต
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือผูที่อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปา และพันธุพืช มอบหมาย
2. ผูรับอนุญาตใหนําเรือเขาไปดําเนินกิจการบริการนําเที่ยว หรือบริการรับ – สง นักทองเที่ยวใน
เขตอุทยานแหงชาติ จะตองดูแลรับผิดชอบมิใหมีการทิ้งขยะ หรือเศษอาหาร หรือสิ่งปฏิกูลอื่นใดจากเรือลงไปในทะเล
โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะที่จอดเรืออยูในเขตอุทยานแหงชาติ
สําหรับการดําเนินกิจการที่ใชเรือหางยาว ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งที่เก็บเสียงทอไอเสียเครื่องยนต
เพื่อปองกันมิใหเกิดมลภาวะทางเสียง อันเปนการรบกวนธรรมชาติ และความสงบสุขของบุคคลโดยทั่วไป
3. ผูรับอนุญาตตองประกอบกิจการดวยตนเอง ในกรณีที่ไมอาจดําเนินกิจการดวย
ตนเองไดเปนครั้งคราว ผูรับอนุญาตตองตั้งตัวแทนและแจงเปนหนังสือใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทราบภายใน 10
วัน นับแตวันที่ไดตั้งตัวแทน ถาผูรับอนุญาตจําเปนตองตั้งตัวแทนเกินกวา 30 วัน ตองแจงใหหัวหนาอุทยานแหง
ชาติทราบและพิจารณาอนุญาตกอน
ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบตอการดําเนินกิจการของตัวแทนและลูกจางของผูรับอนุญาตเสมือนเปน
การกระทําของผูรับอนุญาตเอง
/ 4. เมื่อปรากฏวา …

-24. เมื่อปรากฏวาผูรับอนุญาตฝาฝนพระราชบัญญัตินี้ เปนเหตุใหมีสิ่งกอสรางขึ้นใหม หรือมีสิ่งอื่นใด
ในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม อธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูกระทําผิดทําลายหรือรื้อถอนสิ่ง
นั้นๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหสิ่งนั้น ๆ กลับคืนสูสภาพเดิม แลวแตกรณี ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม

หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผิด หรือเพื่อปองกัน หรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ อธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายจะกระทําการดังกลาวแลวอยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ได ตามสมควรแกกรณี และผูกระทําผิดมีหนาที่ชดใช
คาใชจายที่ตองเสียไปในการที่พนักงานเจาหนาที่กระทําการเสียเองนั้น หรือปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคุณสมบัติตาม
ขอ 10 ของระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและ
พักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547 อธิบดี หรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตเสียก็ได โดยผู
รับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณีใด ๆ มิได
5. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน โดยเครงครัด ทุกประการ
หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไข ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียก
รองคาเสียหายในกรณีใด ๆ จากทางราชการทั้งทางแพงและอาญา
6. เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี)……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

(ลงชื่อ) ……………………………ผูรับอนุญาต
( ………………………….. )

(ลงชื่อ) …………………………… พยาน
( ………………………….)

(ลงชื่อ) ……………………………ผูอนุญาต
( ……………………………)
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ลงชื่อ) ……………………………พยาน
( ……………………………)

