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ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
วาดวยการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัย 

ในอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เกี่ยวกับการอนุญาต   
ใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยว  และพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ  ไวเปนทางปฏิบัติ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๖  (๑๓)  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒   
และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบญัญติั   
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ใหเปนไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง   
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  พ.ศ.  ๒๕๔๕  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  โดยอนมุติั   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  วาดวยการอนุญาต   
ใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้  ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  เปนตนไป 
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  คําส่ังหรือความตกลงอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว   

ในระเบียบนี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 
“การบริการนําเที่ยว”  หมายความวา  การนําทางหรืออํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว   

ในการเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ  เพื่อการศึกษา  ชมธรรมชาติ  หรือชมสัตวปา  ในอุทยานแหงชาติ   
และใหหมายความรวมถึง  การบริการอื่น ๆ  ในอุทยานแหงชาติดวย 

ขอ ๕ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  รักษาการตามระเบียบนี้  และมี   
อํานาจตีความ  วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๑ 
การขออนุญาตและการอนุญาต 

 
 

ขอ ๖ ผูใดเขาไป  หรือนําสัตวพาหนะหรือยานพาหนะใด ๆ  เขาไปในอุทยานแหงชาติ  หรือ   
ไดรับอนุญาตใหเขาพักอาศัยในบานพัก  หรือที่พักอาศัยของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช   
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หรือใชพื้นที่ต้ังกระโจม  หรือกางเต็นทในที่ที่จัดไวในอุทยานแหงชาติ  หรือใชบริการเกี่ยวกับการบริการ   
นําเที่ยว  โดยเจาหนาที่อุทยานแหงชาติตองเสียคาบริการ  หรือคาตอบแทน  แลวแตกรณี  ตามที่กรมอุทยาน   
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ประกาศกําหนดไวสําหรับอุทยานแหงชาตินั้น ๆ  แตไมเกินอัตราตามบัญชี   
ที่  ๑  ทายระเบียบนี้ 

ขอ ๗ ในกรณีที่กลุมบุคคล  คณะนักศึกษา  หรือคณะนักเรียน  ซ่ึงรวมกันเพื่อกระทําการ   
อยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการสนับสนุน  ประสงคจะพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ  โดยขอลดคาบริการ   
หรือคาตอบแทน  ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งลดไดไมเกินคร่ึงหนึ่งของอัตราที่กําหนด 

ขอ ๘ ความในขอ  ๖  และขอ  ๗  มิใหใชบังคับแกผูไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี  หรือ   
ผูที่อธิบดีมอบหมาย  หรือผูปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม 

ขอ ๙ การขออนุญาตและการอนุญาตตามระเบียบนี้  ใหดําเนินการในบริเวณที่จัดไวเปนเขต   
บริการในอุทยานแหงชาติ  โดยใหหัวหนาอุทยานแหงชาติกําหนดจุดที่ต้ัง  จัดทําแผนผัง  กําหนดจํานวนแปลง   
เพื่อกิจการตาง ๆ  แลวรายงานกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

สําหรับกิจการที่จะอนุญาตใหบุคคลเขาไปดําเนินการในบริเวณที่ไดอนุมัติใหกําหนดไวเปนเขต   
บริการในอุทยานแหงชาติมี  ดังนี้ 

 ก. การจําหนายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ของที่ระลึก 
 ข. ที่พักอาศัย  หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว 
 ค. การบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ 
ขอ ๑๐ ผูขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการตามขอ  ๙  ตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
 ก. บุคคลธรรมดา 
  (๑) มีสัญชาติไทย  และมีอายุไมตํ่ากวา  ๒๐  ปบริบูรณ 
  (๒) ไมเปนโรคเร้ือน  วัณโรคระยะอันตราย  โรคพิษสุราเร้ือรัง  ติดยาเสพติดใหโทษ   

อยางรายแรง  โรคเทาชาง  หรือโรคผิวหนังที่นารังเกียจ 
  (๓) ไมเปนบุคคลวิกลจริต  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  หรือไรความสามารถ   

หรือเสมือนไรความสามารถ  หรือบุคคลลมละลาย 
  (๔) ไมเปนผูเคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการปาไม 
 ข. นิติบุคคล 
  (๑) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานอยูในราชอาณาจักรไทย 
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  (๒) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล  ผูเปนหุนสวนตองมีสัญชาติไทย 
  (๓) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด  ผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิด   

ตองเปนบุคคลธรรมดา  มีสัญชาติไทย  และมีทุนรวมกันอยูในหางหุนสวนจํากัดนั้น  เกินกวารอยละหาสิบ 
  (๔) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด  กรรมการตองมีสัญชาติไทย  และทุนของบริษัทจํากัด   

เกินกวารอยละหาสิบ  ตองเปนของบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย 
  (๕) หุนสวนจํากัด  หรือกรรมการผูจัดการ  หรือผูมีอํานาจทําการแทนนิติบุคคล

ดังกลาว  ตองมีคุณสมบัติตามขอ  ก. 
ขอ ๑๑ ผูใดประสงคจะเขาไปดําเนินกจิการใด ๆ  ในอุทยานแหงชาติ  ตามขอ  ๙  ตองย่ืนคําขอ   

ตามแบบทายระเบียบนี้  ตอหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้น  พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้ 
  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวอยางอื่นที่ทางราชการออกให 
  (๒) สําเนาทะเบียนบาน 
  (๓) แผนงานหรือโครงการ  (กรณีกําหนดใหมีแผนงานหรือโครงการ) 
  (๔) แบบแปลนการกอสราง  (กรณีกําหนดใหมีแบบแปลนการกอสราง) 
  (๕) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลพรอมหลักฐานตาง ๆ  ตาม  (๑)   

และ  (๒)  ของกรรมการผูจัดการ  หรือหุนสวนผูจัดการ 
  (๖) หลักฐานอื่น ๆ  ที่เห็นสมควร 
เมื่อหัวหนาอุทยานแหงชาติที่สังกัดสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือสํานัก   

อุทยานแหงชาติ  ไดรับคําขอพรอมหลักฐานประกอบคําขอครบถวนแลว  ใหจัดทํารายงานพรอมทั้ง   
ความเห็นเสนอตอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการสํานัก   
อุทยานแหงชาติ  แลวแตกรณี  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๑๒ เมื่อผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการสํานัก   
อุทยานแหงชาติ  ไดรับรายงานตามขอ  ๑๑  แลว  ใหตรวจสอบพิจารณาและทําความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยาน   
แหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับรายงานจากหัวหนาอุทยานแหงชาติ 

ขอ ๑๓ ผูย่ืนคําขอตองชําระเงินคาบริการแบบแปลนของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช   
ตามอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ประกาศกําหนด  แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่  ๒   
ทายระเบียบนี้ 
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เมื่อไดรับอนุญาตแลว  ผูรับอนุญาตตองชําระเงินคาธรรมเนียมใบอนุญาต  คาตอบแทนรายเดือน   
ในวันที่ไดรับอนุญาต  ตามสัดสวนที่ไดรับอนุญาตในเดือนแรก  สําหรับในเดือนถัดไปใหชําระ  ภายใน   
วันที่  ๕  ของเดือนนั้น  หรือภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด  ตามอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา   
และพันธุพืช  ประกาศกําหนด  แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่  ๒  ทายระเบียบนี้ 

ในกรณีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ประกาศปดการทองเที่ยวอุทยานแหงชาติใด   
เปนเวลาเกินกวา  ๑๕  วันตอเนื่องกัน  ใหลดจํานวนเงินคาตอบแทนรายเดือนในวรรคสองตามสัดสวน   
วันที่ประกาศปดการทองเที่ยว 

ขอ ๑๔ การอนุญาต  ใหเปนอํานาจของอธิบดี  หรือผูที่อธิบดีมอบหมาย 
ในกรณีที่มคีวามจําเปนและเรงดวน  การเขาไปดําเนินกิจการตามขอ  ๙  ก.  เปนการชั่วคราว   

ที่ไมมีส่ิงกอสราง  และมีระยะเวลาดําเนินกิจการตอเนื่องกันไมเกิน  ๑๕  วัน  ใหหัวหนาอุทยานแหงชาติ   
เปนผูพิจารณาอนุญาตไดเปนกรณีพิเศษเฉพาะราย  แลวรายงานใหกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช   
ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่อนุญาต 

การอนุญาตตามขอ  ๙  ข.  ผูย่ืนคําขอตองไดรับอนุญาต  หรือจดทะเบียนตามกฎหมายเฉพาะ   
วาดวยการนั้นกอน 

ขอ ๑๕ การอนุญาตตามขอ  ๙  ก.  และขอ  ๙  ข.  ใหใชใบอนุญาตตามแบบ  อ.ช.  ๓  และการอนุญาต   
ตามขอ  ๙  ค.  ใหใชใบอนุญาตตามแบบ  อ.ช.  ๔  ทายระเบียบนี้ 

ใบอนุญาตใหกําหนดอายุ  ดังนี้ 
ก. การจําหนายอาหาร  เคร่ืองด่ืม  ของที่ระลึก 
 (๑) ไมเกิน  ๓  ป  สําหรับพื้นที่ไมเกิน  ๒๐  ตารางเมตร 
 (๒) ไมเกิน  ๕  ป  สําหรับพื้นที่เกิน  ๒๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
 (๓) ไมเกิน  ๑๐  ป  สําหรับพื้นที่เกินกวา  ๒๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๕๐๐  ตารางเมตร 
ข. ที่พักอาศัย  หรือกิจการอื่นที่จําเปนแกการทองเที่ยว 
 (๑) ไมเกิน  ๕  ป  สําหรับพื้นที่ไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๒) ไมเกิน  ๑๕  ป  สําหรับพื้นที่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๘,๐๐๐  ตารางเมตร 
 (๓) ไมเกิน  ๓๐  ป  สําหรับพื้นที่เกินกวา  ๘,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๓๒,๐๐๐  ตารางเมตร 
ค. ไมเกิน  ๓  ป  สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ 



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการทองเที่ยว  หรือพักอาศัย   
หรือใหความรูแกประชาชน  อธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหหัวหนาอุทยานแหงชาติดําเนินการใหมีส่ิงปลูกสราง   
ตามแบบที่อธิบดีเห็นชอบ  โดยใหบุคคลอื่นซ่ึงไดย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๑๑  ไวแลว  เปนผูลงทนุกอสราง   
แทน  และใหกรรมสิทธิ์ส่ิงปลูกสรางดังกลาวตกเปนของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ทันที   
ทั้งนี้  ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  กับบุคคลผูลงทุน 

ใหบุคคลผูลงทุนตามวรรคหนึ่ง  ไดรับอนุญาตเขาไปดําเนินกิจการเพื่อหาผลประโยชนจากส่ิงกอสรางนั้น   
ตามเง่ือนไขและระยะเวลาที่กําหนด  โดยเสียคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาตอบแทนตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
การขออนุญาตและการอนุญาตกรณีใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ 

 
 

ขอ ๑๗ การขออนุญาตในหมวดนี้  ผูรับอนุญาตตองย่ืนคําขออนุญาตตามขอ  ๑๑  กอนใบอนุญาต   
ส้ินอายุไมนอยกวา  ๓๐  วัน  เพื่อใหหัวหนาอุทยานแหงชาติตรวจสอบใหไดหลักฐานที่เปนขอมูลปจจุบัน   
พรอมกับตรวจสอบการดําเนินงานของผูรับอนุญาตวาไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไขถูกตองครบถวนหรือไม   
แลวเสนอความเห็นไปยังผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการ   
สํานักอุทยานแหงชาติ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับคําขอ  แลวใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่   
ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ  พิจารณาและจัดทําความเห็นเสนออธิบดี   
กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับแจงจากหัวหนาอุทยานแหงชาติ 

ในระหวางการพิจารณาของกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  หากใบอนุญาตสิ้นสุดลง   
ผูรับอนุญาตจะประกอบกิจการตอไปก็ไดจนกวาจะไดรับอนุญาตใหม  หรือไดรับหนังสือแจงไมอนญุาต 

ขอ ๑๘ การอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบอนุญาตใหม  มีระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้   
โดยใหนําบทกําหนดเกี่ยวกับคาธรรมเนียมใบอนุญาต  และคาตอบแทนรายเดือนมาใชบังคับดวย 

ในกรณีที่ไมสามารถอนุญาตใหผูขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการไดดวยเหตุใด ๆ  ก็ดี  ใหแจงเหตุผล   
เปนหนังสือใหผูขออนุญาตทราบโดยไมชักชา 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตไมย่ืนคําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการตามที่ไดรับอนุญาต   
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  หรือไมประสงคจะดําเนินกิจการตอไป  นับต้ังแตใบอนุญาตสิ้นอายุ  หรือไดรับ   
หนังสือแจงไมอนุญาต  ผูรับอนุญาตพรอมดวยบริวารตองออกจากอาคาร  หรือส่ิงกอสราง  หรือหยุดดําเนินกิจการ   
ภายใน  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ  หรือไดรับหนังสือแจงไมอนุญาต  แลวแตกรณี 



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

หมวด  ๓ 
ใบแทนใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ   
สูญหาย  ชํารุด  หรือถูกทําลาย  ไมวากรณีใด  ๆ จนไมสามารถอานสาระสําคัญได  ใหผูรับอนุญาตย่ืนหนังสือ 
ขอรับใบแทนใบอนุญาตตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ  ภายใน  ๓๐  วัน  นับต้ังแตวันที่รูถึงการสูญหาย  ชํารุด   
หรือถูกทําลาย 

เมื่อหัวหนาอุทยานแหงชาติไดรับหนังสือแลว  ใหพิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการ   
ในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ไดรับแจง   
เปนหนังสือ  แลวใหสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือสํานักอุทยานแหงชาติพิจารณา   
และจัดทําความเห็นเสนออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช  ภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแต   
วันที่ไดรับแจงจากหัวหนาอุทยานแหงชาติ 

ขอ ๒๑ การอนุญาตใหออกใบแทนใบอนุญาต  ใหผูอนุญาตออกใบแทนใบอนุญาตตามแบบ   
ใบอนุญาตเดิม  แตใหเขียนหรือประทับ  คําวา  “ใบแทน”  ดวยอักษรสีแดงไวตอนบนใบอนุญาตนั้น   
โดยมีขอความและเงื่อนไขถูกตองตรงกับใบอนุญาตเดิมทุกประการ  เวนแตวันที่ออกใบแทนใบอนุญาต   
และผูลงนามอนุญาตใหเปนไปตามขณะที่ออกใบแทนใบอนุญาต  และใหหมายเหตุไวในใบแทนใบอนญุาต   
ถึงเหตุผลที่ออกใบแทนใบอนุญาตดวย 

ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตตามอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา   
และพันธุพืช  กําหนด  แตไมเกินอัตราตามบัญชีที่  ๒  ทายระเบียบนี้ 

หมวด  ๔ 
การโอนใบอนุญาต 

 
 

ขอ ๒๒ หามมิใหโอนใบอนุญาต  เวนแตไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย   
การโอนใบอนุญาตใหกระทําโดยสลักหลังใบอนุญาต 

ผูรับโอนใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติตามขอ  ๑๐  และตองชําระคาธรรมเนียมการโอนใบอนุญาต   
คร่ึงอัตราคาธรรมเนียมสําหรับใบอนุญาตนั้น 



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๑๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๒๓ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตตายกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  ผูรับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม   
หรือผูจัดการมรดกสามารถดําเนินกิจการตอไปไดไมเกิน  ๔๕  วัน  นับต้ังแตวันที่ผูรับอนุญาตตาย   
ไมวาใบอนุญาตนั้นจะมีอายุเหลืออยูเทาใด  ถาผูรับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมหรือผูจัดการมรดก   
ประสงคจะดําเนินกิจการตอไปอีก  ใหย่ืนหนังสือขอรับโอนใบอนุญาตกอนกําหนดระยะเวลาดังกลาว   
ส้ินสุดลง  และใหประกอบกิจการตอไปไดในระหวางการพิจารณาจนกวาจะไดรับหนังสือแจงไมอนุญาต 

กรณีไมอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ใหแจงเหตุผลเปนหนังสือใหผูขอรับโอนทราบดวย 
ถาไมมีการดําเนินการภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  หรือมีการสั่งไมอนุญาต  ใหนําความ   

ในขอ  ๑๙  มาใชบังคับ 
หมวด  ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 
 

ขอ ๒๔ เมื่อมีการอนุญาตใหเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ   
ตามระเบียบนี้แลว  ใหผูอํานวยการสํานักบริหารจัดการในพื้นที่ปาอนุรักษทองที่  หรือผูอํานวยการสาํนกั   
อุทยานแหงชาติ  แลวแตกรณี  พิจารณาสั่งเจาหนาที่ออกไปดําเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติ   
ตามเง่ือนไขในการอนุญาตอยางสม่ําเสมอ  และใหเจาหนาที่จากสวนกลางออกไปดําเนินการตรวจสอบ   
และติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาตอีกทางหนึ่ง  อยางนอยปละ  ๑  คร้ัง 

ขอ ๒๕ การอนุญาตใหดําเนินกิจการใด ๆ  ในอุทยานแหงชาติ  ซ่ึงไดออกใบอนุญาตใหแก   
บุคคลใดไวแลวกอนวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวายังคงไดรับอนุญาต  และถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ   
วิธีการ  และกําหนดระยะเวลาการอนุญาตใหเปนไปตามระเบยีบนี้ตอไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

สมชัย  เพียรสถาพร 
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ  สัตวปา  และพันธุพืช 



 บัญชทีี่ 1 
 

บัญชอีัตราคาบริการ และคาตอบแทน 
…………………………… 

 
ขอ 1.  คาบริการ 

 1.1  สําหรับบุคคลเขาไปในอุทยานแหงชาติ   คนละ        500   บาท 
 1.2  ในการนําสัตวพาหนะเขาไปในอุทยานแหงชาติ   ตัว / เชือก / หนวยละ      1,000   บาท 
 1.3  ในการนํายานพาหนะเขาไปในอุทยานแหงชาติ   คัน / ลํา / หนวยละ          5,000   บาท 
 1.4  ในการใชบริการเกี่ยวกับการบรกิารนําเที่ยว และอ่ืน ๆ    ครั้งละ                 5,000   บาท 
 
ขอ 2.  คาตอบแทน 

2.1 การเขาพักอาศัยในบานพกัหรือท่ีพักอาศัยของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
2.1.1   หลัง / วันละ        10,000  บาท 

  2.1.2   คน / วันละ         1,000   บาท 
 2.2  การใชพ้ืนท่ีตั้งกระโจมหรือกางเต็นทเพ่ือการพกัแรมตาง ๆ  คน / วันละ        200   บาท 
 
 
 

…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          บัญชทีี่  2 
 

บัญชอีัตราคาบริการ คาธรรมเนยีม และคาตอบแทน 
………………………… 

 
ขอ  1.  คาบริการ 

 1.1  แบบแปลนสถานที่จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก ชุดละ          50,000   บาท 
1.2 แบบแปลนสถานที่พักอาศัย หรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว ชุดละ  100,000   บาท 

 
ขอ  2.  คาธรรมเนียมใบอนญุาต 

 2.1  การจําหนายอาหาร  เครื่องดื่ม ของที่ระลึก  ฉบับละ      100,000   บาท 
 2.2  ท่ีพักอาศัย หรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว ฉบับละ      100,000   บาท 
 2.3  การบรกิารนําเที่ยวแกนกัทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ   ฉบับละ      200,000   บาท 

2.4 กิจการอ่ืน ๆ ตามขอ 9 ก.  ในกรณีจําเปนและชั่วคราว 
ครั้งละไมเกิน  15  วัน    ฉบับละ             200   บาท 

 
 คาธรรมเนียมใบแทนใบอนญุาต 

 2.5  การจําหนายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก  ฉบับละ          5,000   บาท 
2.5 ท่ีพักอาศัย หรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว ฉบับละ          5,000   บาท 
2.6  การบรกิารนําเที่ยวในอุทยานแหงชาต ิ   ฉบับละ        10,000   บาท 

 
ขอ  3.  คาตอบแทน 

 3.1  ท่ีพักอาศัย หรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว ตารางเมตรละ        30  บาท / เดือน 
 
 
 

………………………… 
 
 
 



อ.ช.1 
 
คําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพกัอาศัยในอุทยานแหงชาต ิ
     สําหรับ  การจําหนายอาหาร  เครื่องดื่ม  ของที่ระลึก 

     ท่ีพักอาศัยหรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว 
     สําหรับ  บุคคลธรรมดา 

     นิติบุคคล 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 ขาพเจา …………………………………….………..อายุ …………..ป  สัญชาติ …………….. 
เช้ือชาติ …………… บัตรประจําตวัเลขที่ ……………..………….. ออกโดย ……………..………….. 
ออกเมื่อวันท่ี ………..……………. หมดอายุวันท่ี ……………..………… อาชีพ ……………………. 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ……………….……. หมูท่ี ………………. ถนน …………….…..………….. 
ตําบล …………………………. อําเภอ …………………………… จังหวัด ………………………….. 
เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล  ช่ือ …………………………………………………… 
ตั้งอยู …………………………………………………………………………………………………….. 
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนติิบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอ 
 ขอยื่นคําขอตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ ……………….………….. จังหวัด …………………… 
ดังมีขอความตอไปนี ้

ขอ 1. ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตดําเนนิกจิการ…………………………………… 
………………………………………… โดยใชอาคารหรอืส่ิงปลูกสราง ………………………………. 
ในอุทยานแหงชาติ ……………………………….…………….. ทองท่ีตําบล …………………………. 
อําเภอ ……………………………..……. จังหวัด ……………………………………………………… 

ขอ 2. ขาพเจาไดทราบระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนุญาตให 
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ  พ.ศ. 2547  แลว  ขาพเจาขอรับรองวาจะ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  และเงื่อนไขใด ๆ ท่ีออกตามความในพระราชบัญญตัิอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504  ท้ังท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  และหรือท่ีจะออกมาใชบังคับในอนาคตใหถูกตองทุก
ประการ 
 
      (ลงช่ือ) ………………………………….ผูยื่นคําขอ
                  (.……….…………………….…..) 

/ ความเห็น… 
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ความเห็นของหัวหนาอุทยานแหงชาต ิ
 
 …………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงช่ือ) ………………….…..………………. 
            ( ………….………………………… ) 
หัวหนาอุทยานแหงชาติ …………………….. 
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คําขออนุญาตเขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพกัอาศัยในอุทยานแหงชาต ิ
สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนกัทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ 

สําหรับ  บุคคลธรรมดา 
       นิติบุคคล 
----------------------- 

 
เขียนท่ี …………………………………… 

      วันท่ี ……… เดือน ………..…..…..พ.ศ. ………… 
 ขาพเจา …………………………………….………..อายุ …………..ป  สัญชาติ …………….. 
เช้ือชาติ …………… บัตรประจําตวัเลขที่ ……………..………….. ออกโดย ……………..………….. 
ออกเมื่อวันท่ี ………..……………. หมดอายุวันท่ี ……………..………… อาชีพ ……………………. 
มีภมิูลําเนาอยูบานเลขที่ ……………….……. หมูท่ี ………………. ถนน …………….…..………….. 
ตําบล …………………………. อําเภอ …………………………… จังหวัด ………………………….. 
เปนผูมีอํานาจดําเนินการแทนนิติบุคคล  ช่ือ …………………………………………………………….. 
ตั้งอยู ……………………………………………………………………………………………………. 
มีเอกสารแสดงฐานะการเปนนติิบุคคลและเปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลตามที่แนบทายคําขอ 
 ขอยื่นคําขอตอหัวหนาอุทยานแหงชาติ ………………………………………………………… 
จังหวัด …………………………………. มีขอความดงัตอไปนี้ 
 ขอ 1  ขาพเจามีความประสงคจะขอรับอนุญาตดําเนนิกจิการบริการนําเที่ยวแกนกัทองเที่ยว   
ในเขตอุทยานแหงชาติ ……………………………………… จังหวัด …………………………………. 
 ขอ 2  ขาพเจาไดทราบระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช วาดวยการอนุญาตให
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547  แลว  ขาพเจาขอใหคํารับรอง
วา จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขใด ๆ ท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติอุทยานแหงชาติ 
พ.ศ. 2504   ท้ังท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันและหรือท่ีจะออกมาใชบังคับในอนาคตใหถูกตองทุกประการ 
 
 
      (ลงช่ือ) ………………….……………... ผูยื่นคําขอ 
                ( ..………….……………..………) 
 

/ ความเห็น… 
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ความเห็นของหัวหนาอุทยานแหงชาต ิ
 
 …………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

(ลงช่ือ) ………………….…..………………. 
            ( ………….………………………… ) 
หัวหนาอุทยานแหงชาติ …………………….. 
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ใบอนุญาต 
ใหเขาไปดําเนนิกจิการทองเที่ยวและพกัอาศัยในอุทยานแหงชาติ 

สําหรับ ……………………………… 
-------------------------- 

 
เลมท่ี ………………        ท่ีทําการ ………………….……………. 
ฉบับท่ี …………….                 วันท่ี ….…. เดือน ………..…..…... พ.ศ. ……..….. 
 
 อนุญาตให …………………………………………… อายุ ….……… ป  สัญชาติ …………… 
ภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ …………….…………. หมูท่ี ……………… ถนน ……………..……………… 
ตําบล ……………………………. อําเภอ ………………………….. จังหวัด …………………………. 
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในเขตอุทยานแหงชาติ  สําหรับ ……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
ในอุทยานแหงชาติ ………………….…………………………. ทองท่ีตําบล ………………………….. 
อําเภอ ……………..….……… จังหวัด …………………………….. มีกําหนดเวลา ………..………. ป 
ตั้งแตวันท่ี ……. เดือน …………….. พ.ศ. …………. ถึงวันท่ี ……… เดือน ……………. พ.ศ. ……… 
ภายในพื้นท่ี ………..…… ตารางเมตร  ซ่ึงมีอาคารส่ิงปลูกสรางและอาณาเขตดังรายละเอียดตามแผนผัง 
แนบทายใบอนุญาตนี ้
 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ  ระเบียบ  ประกาศ  และคําส่ังท่ี
ออกตามกฎหมายนี้  ตลอดจนเงื่อนไขแนบทายใบอนญุาตนี้ทุกประการ 
 
 

          (ลายมือช่ือ) ………………………………………. ผูอนุญาต 
             ตําแหนง ………………………………………..  
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ใบอนุญาต 
ใหเขาไปดําเนนิกจิการทองเที่ยวและพกัอาศัยในอุทยานแหงชาติ 
สําหรับการบริการนําเที่ยวแกนกัทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ 

…………………….……. 
 
เลมท่ี ……………     ท่ีทําการ ………………………………….. 
ฉบับท่ี …………..     วันท่ี ….…. เดือน ………..…..…... พ.ศ. …..…… 
 
 อนุญาตให ……………………….………………… อายุ ………….. ป  สัญชาติ …………….. 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขที่ ………….…………. หมูท่ี ……………… ถนน ……………..………………. 
ตําบล ……………………………. อําเภอ ………………………….. จังหวัด …………………………. 
เขาไปดําเนินกิจการทองเที่ยวและพักอาศัยในเขตอุทยานแหงชาติ   สําหรับการบริการนาํเที่ยวแกนัก- 
ทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ  ประเภท…………………………………………………………….......…
ในอุทยานแหงชาติ ………………….…………………………. ทองท่ีตําบล ………………………….. 
อําเภอ ……………..….……… จังหวัด …………………………….. มีกําหนดเวลา ………..………. ป 
ตั้งแตวันท่ี ……. เดือน …………….. พ.ศ. …………. ถึงวันท่ี ……… เดือน ……………. พ.ศ. ……… 
 ผูรับอนุญาตตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ  ระเบียบ  ประกาศ   และคําส่ังท่ี 
ออกตามกฎหมายนี้  ตลอดจนเงื่อนไขแนบทายใบอนญุาตนี้ทุกประการ 
 
 

(ลายมือช่ือ) …………………………………..….. ผูอนุญาต 
     ตําแหนง ……………………………………….  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขแนบทายใบอนญุาตสําหรับ ………………………………………… 
เลมท่ี …………… ฉบับท่ี ……………… ลงวันท่ี …………………………. 
ในอุทยานแหงชาติ ………………………..…………… 

----------------------------- 
 

1.  ผูรับอนุญาตใหประกอบกจิการจําหนายอาหาร  เครื่องดืม่  ของที่ระลึก  หรือท่ีพัก 
อาศัย  หรือกิจการอ่ืนท่ีจําเปนแกการทองเที่ยว  ตองปฏิบัติดังนี ้

1.1 สินคาท่ีจําหนายตองมีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพถูกตองตามสุขอนามัย 
ตองกําหนดราคา  หรือคาบรกิารใด ๆ ไมเกนิอัตราที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชกําหนด 

1.2 ตองดูแลรักษาอาคารส่ิงปลูกสรางที่ไดรับอนุญาตใหอยูในสภาพสะอาด 
เรียบรอย  และใชการไดดีเสมอ 
        ในกรณีอาคารส่ิงปลูกสรางถูกทําลาย ชํารุด เส่ือมสภาพหรือเสียหายดวยประการใด ๆ 
ไมวาจะเกดิจากเหตุสุดวิสัยหรือไมกต็าม ผูรับอนญุาตจะตองรีบจดัการปลูกสรางขึน้ใหม ซอมแซมหรือ
บูรณะใหมีสภาพดีดังเดิมและใหใชการไดโดยมิชักชา โดยทุนทรัพยและคาใชจายของผูรับอนญุาตเอง 

1.3 ตองไมทําการตอเติมดดัแปลงส่ิงปลูกสราง หรือสถานที่ท่ีไดรับอนุญาต เวนแต 
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช หรือผูท่ีอธิบดีกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มอบหมาย 
  2. ผูรับอนุญาตใหนําเรือเขาไปดําเนินกิจการบรกิารนําเที่ยว หรือบริการรับ – สง นัก 
ทองเที่ยวในเขตอุทยานแหงชาติ จะตองดูแลรับผิดชอบมิใหมีการทิ้งขยะ หรือเศษอาหาร  หรือส่ิงปฏิกูล
อ่ืนใดจากเรือลงไปในทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งในขณะทีจ่อดเรืออยูในเขตอุทยานแหงชาต ิ
  สําหรับการดําเนินกิจการที่ใชเรือหางยาว ผูรับอนุญาตจะตองติดตั้งท่ีเก็บเสียงทอไอเสีย
เครื่องยนต  เพ่ือปองกันมิใหเกิดมลภาวะทางเสยีง  อันเปนการรบกวนธรรมชาติ และความสงบสุขของ
บุคคลโดยทัว่ไป 

3. ผูรับอนุญาตตองประกอบกิจการดวยตนเอง  ในกรณีท่ีไมอาจดําเนินกิจการดวย      
ตนเองไดเปนครั้งคราว   ผูรับอนุญาตตองตั้งตัวแทนและแจงเปนหนังสือใหหัวหนาอุทยานแหงชาติ
ทราบภายใน  10  วัน  นับแตวนัท่ีไดตั้งตัวแทน  ถาผูรับอนญุาตจําเปนตองตั้งตัวแทนเกินกวา  30  วัน     
ตองแจงใหหัวหนาอุทยานแหงชาติทราบและพิจารณาอนญุาตกอน 
  ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบตอการดําเนนิกจิการของตัวแทนและลูกจางของผูรับ
อนุญาตเสมือนเปนการกระทําของผูรับอนญุาตเอง 
 
         / 4.  เม่ือปรากฏวา … 
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4. เม่ือปรากฏวาผูรบัอนญุาตฝาฝนพระราชบญัญัตินี ้เปนเหตุใหมีส่ิงกอสรางขึ้นใหม 
หรือมีส่ิงอ่ืนใดๆ ในอุทยานแหงชาติผิดไปจากสภาพเดิม  อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังให
ผูกระทําผิดทําลายหรือรื้อถอนส่ิงนั้นๆ ออกไปใหพนอุทยานแหงชาติ หรือทําใหส่ิงนั้น ๆ กลับคนืสู
สภาพเดิม  แลวแตกรณี  ถาผูกระทําผิดไมปฏิบัติตาม หรือถาไมรูตัวผูกระทําความผดิ หรือเพ่ือปองกัน 
หรือบรรเทาความเสียหายแกอุทยานแหงชาติ อธิบดีหรือผูท่ีอธิบดีมอบหมายจะกระทําการดังกลาวแลว
อยางใดอยางหนึ่งเสียเองก็ได ตามสมควรแกกรณี และผูกระทําผิดมีหนาท่ีชดใชคาใชจายท่ีตองเสียไป
ในการที่พนกังานเจาหนาท่ีกระทําการเสียเองนั้น หรือปรากฏภายหลังวาเปนผูขาดคณุสมบัติตามขอ 10  
ของระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช วาดวยการอนญุาตใหเขาไปดําเนนิกจิการทอง 
เท่ียวและพักอาศัยในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2547  อธิบดี หรือผูท่ีอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบ 
อนุญาตเสียก็ได โดยผูรับอนุญาตจะฟองรองเรียกคาเสียหายในกรณใีด ๆ มิได 

5. ผูรับอนุญาตไดรับทราบและยินดีท่ีจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวขางตน  โดยเครงครดั 
ทุกประการ  หากไมปฏิบัตติามเงื่อนไข  ผูรับอนุญาตยินยอมใหทางราชการส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได  
โดยผูรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหายในกรณีใด ๆ  จากทางราชการทั้งทางแพงและอาญา 

6. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  (ถามี)………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงช่ือ) ……………………………ผูรับอนุญาต           (ลงช่ือ) ……………………………ผูอนุญาต 
            ( ………………………….. )          ( ……………………………) 
            อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 
 

(ลงช่ือ) …………………………… พยาน            (ลงช่ือ) ……………………………พยาน 
( ………………………….)          ( ……………………………) 

 
 
 
    


