ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
วาดวยการเขาไปถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
______________________
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาไปถายทําภาพยนตร ใน
อุทยานแหงชาติใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑๓) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๓ แหงพระราช
บัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยอนุมัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื วา
ดวยการเขาไปถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ระเบียบนีใ้ หใชบงั คับตัง้ แตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่กําหนดไวแลว
ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
“ภาพยนตร” หมายความรวมถึง การบันทึกภาพ ภาพนิ่ง ภาพถาย วีดิทัศน
หรือภาพที่เกิดจากการบันทึกดวยเครื่องมือในลักษณะอื่น ทั้งนี้ ไมวาจะเปนภาพยนตรเรื่อง
ภาพยนตร์สารคดี ภาพยนตรโฆษณา มิวสิควิดโี อ และรายการโทรทัศน แตไมรวมถึงภาพยนตร
ทีเ่ ปนการถายทําของนักทองเทีย่ วเพือ่ ใชดเู ปนการสวนตัวหรือภายในครอบครัว
ขอ ๕ บุคคลใดประสงคจะขออนุญาตถายทําภาพยนตรในอุทยานแหงชาติ ใหยน่ื
คําขออนุญาตตอผูอ าํ นวยการสํานักบริหารพืน้ ทีอ่ นุรกั ษทอ งที่ หรือผูอ าํ นวยการสํานักอุทยาน
แหงชาติ แลวแตกรณีตามแบบคําขออนุญาตทายระเบียบนี้ พรอมดวยเรือ่ งยอทีเ่ ปนภาษาไทย
บทภาพยนตร หรือเคาโครงเรื่องเฉพาะสวนที่ประสงคจะขอถายทําในอุทยานแหงชาติ โดย
ยื่นคําขออนุญาตกอนวันถายทําไมนอยกวา ๕ วันทําการ
ขอ ๖ ผูรับอนุญาตตองชําระคาธรรมเนียมสําหรับการถายทําภาพยนตรในอุทยาน
แห่งชาติ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สําหรับ
ภาพยนตรไทย และไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/วัน/เรื่อง สําหรับภาพยนตรตางประเทศ
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ขอ ๗ กรณีเปนภาพยนตรตา งประเทศ ตองมีหนังสืออนุญาตใหถา ยทําภาพยนตรใน
ประเทศไทยจากสํานักงานพัฒนาการทองเที่ยวหรือคณะกรรมการที่มีอํานาจหนาที่พิจารณา
อนุญาต ซึ่งระบุผูที่ไดมอบหมายใหกํากับดูแลการถายทํา
ขอ ๘ บทภาพยนตร เรื่องยอ หรือเคาโครงเรื่อง จะตองไมมีเนื้อหาในลักษณะที่
ขัดต่อความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๙ การอนุญาตใหเปนอํานาจของอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐ กอนเริ่มการถายทําภาพยนตร ผูรับอนุญาตหรือคณะผูถายทําภาพยนตร
ต้องแจ้งใหหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๑ วันทําการ
ขอ ๑๑ ผูร บั อนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผูร บั อนุญาต ตองไมกระทําการใดๆ
ทีจ่ ะเกิดผลกระทบตอสภาพธรรมชาติหรือทําใหเกิดความเสียหายแกสภาพธรรมชาติ หรือทํา
การใดๆ อันเปนการรบกวนหรือเดือดรอนรําคาญแกคนหรือสัตวปา
ขอ ๑๒ ผูร บั อนุญาต พนักงาน หรือคนงานของผูร บั อนุญาต ตองไมกระทําการใดๆ
อันเป็นการฝาฝนตอกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ
ขอ ๑๓ ในกรณีที่มีการฝาฝนตามขอ ๑๑ และหรือขอ ๑๒ หรือคําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่ชอบดวยกฎหมาย หัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ มีอํานาจสั่งหามมิใหผูนั้นกระทํา
การดังกลาวตอไปได
ขอ ๑๔ ในกรณีทเ่ี กิดความเสียหายกับทรัพยสนิ ของทางราชการ อันเนือ่ งมาจากการ
ใชสถานที่ถายทําภาพยนตร ผูรับอนุญาตตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายใหแกทางราชการ
สําหรับการถายทําภาพยนตรที่ตองจัดทําฉากประกอบ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช อาจเรียกเงินคาค้ำ�ประกันความเสียหายตามอัตราที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๑๕ ในการถายทําภาพยนตร หากผูร บั อนุญาตมีความจําเปนตองเปลีย่ นสถานที่
หรือเลือ่ นการถายทํา หรือเพิม่ จํานวนวันถายทํา หรือจําเปนตองแกไขบทภาพยนตรที่ไดรับ
อนุญาตแลว ใหกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากหัวหนาอุทยานแหงชาตินั้นๆ แตทั้งนี้การ
ขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขจะตองมิใชสาระสําคัญ โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาอุทยาน
แหงชาตินั้นๆ เปนผูพิจารณา
ขอ ๑๖ ในกรณีทส่ี ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคล คณะบุคคล หรือนิตบิ คุ คล ประสงค
จะถ่ายทําภาพยนตรเพื่อการศึกษา หรือการวิจัยทางวิชาการ หรือเพื่อเปนการสงเสริมประชา
สัมพันธ์กิจการอุทยานแหงชาติ หรืออํานวยความสะดวกในการทัศนาจร หรือใหความรูแ ก
ประชาชน ซึ่งภาพยนตรดังกลาวมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อนําไปเผยแพรหรือหาประโยชนทาง
ธุรกิจการคา ใหอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณายกเวนคาธรรมเนียม
ทั้งนี้ จะตองทำ�เป็นหนังสือยื่นตออธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมาย พรอมดวยเอกสารตามขอ
๕ ไมนอยกวา ๑๐ วันทําการ
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ขอ ๑๗ ใหอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื รักษาการตามระเบียบนี้
และมีอํานาจตีความ วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
			
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
			
(ลงนาม) เกษมสันต จิณณวาโส
				
(นายเกษมสันต จิณณวาโส)
			
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๗๔ ง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒)
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