ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการอาคารหอพัก ห้องประชุม ห้องอาหาร และสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ด้วย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้จัดทาโครงการสวน
รุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและศึกษาพันธุ์ไม้สาหรับประชาชนทั่วไป และนักเรียน
นิสิต นักศึกษา โดยมีบริการให้พักแรมแบบกางเต็นท์และบริการห้องน้า ประกอบกับศูนย์ฯ ได้จัดทาห้องประชุม
อาคาร กปร. เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงกาหนดค่าใช้จ่ายในการให้บริการต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯ ดาเนินการอยู่แล้ว และ
ให้บริการขึ้นใหม่ภายใต้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินรายได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ศูนย์ฯ จึงประกาศใช้ระเบียบการใช้บริการหอพัก ห้องประชุม และห้องอาหาร และระเบียบการใช้
สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ ซึ่งแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕57

(นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน

โทร. ๐ ๓๙4๓ 3216-8
โทรสาร ๐ ๓๙4๓ 3209
http://www4.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen
E-mail : kkbrdsc.yahoo.com, kkbrdsc@hotmail.com

ระเบียบการใช้บริการหอพัก ห้องประชุมและห้องอาหาร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ด้วยอาคารห้องประชุม อาคารหอพัก และห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ผู้ที่เดินทางมาศึกษาดูงาน
หรือฝึกอบรมสัมมนาตามหลักสูตรของการฝึกอบรมศูนย์ฯ ได้ใช้เป็นที่พักในระหว่างการศึกษาดูงานหรือฝึกอบรม
สัมมนา ประกอบกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็น ๑ ใน ๖ ศูนย์ศึกษาฯ ที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดาริให้จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยอันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้น ผู้ที่
เดินทางเข้าพักในอาคารหอพักจึงต้องสารวมและเคารพสถานที่ ซึ่งถือเสมือนเป็นศูนย์ของพระองค์ท่าน ในการนี้เพื่อ
เป็นการเคารพสถานที่และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอันเป็นภารกิจ
หลักของศูนย์ฯ ศูนย์ฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการเข้าพักแรมโดยสงบและละเว้นการปฏิบัติดังนี้
๑. ห้ามประกอบอาหารทุกชนิดในห้องพัก และบริเวณในและนอกอาคารหอพักทุกกรณี
๒. ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะอาหารและสิ่งของต่าง ๆ ออกจากบริเวณที่จัดไว้โดยมิได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด
๓. ห้ามนั่งรับประทานอาหารบริเวณชายหาดและสนามหญ้า
๔. ห้ามจอดรถบริเวณสนามหญ้า ให้จอดในที่จอดรถที่จัดไว้ให้เท่านั้น
๕. ห้ามดื่มสุรา และเล่นการพนัน
๖. ห้ามเล่นดนตรี
๗. ห้ามติดป้ายประกาศหรือกระดาษบริเวณผนังอาคารอย่างเด็ดขาด
๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องนอน
๙. ห้ามรีดผ้าในห้องนอน
๑๐. ห้ามกางเต็นท์นอนภายในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ
๑๑. ถ้าเกิดสิ่งของชารุด เช่น ไฟฟ้าดับ และอื่น ๆ กรุณาแจ้งให้ทางศูนย์ฯ ทราบด้วย
๑๒. ให้ผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาด, ทิ้งขยะในที่ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
๑๓. ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของทางศูนย์ฯ อย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยประการใดให้
ติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยที่ประจาอยู่ ณ อาคารหอพัก
๑๔. หากผู้ประสงค์เดินทางมาพักผ่อน ท่องเที่ยว หรือปิคนิคซึ่งต้องการความสนุกสนานรื่นเริง ดื่มสุรา
ยาเมาต่าง ๆ พร้อมการปิ้งย่างอาหารทะเลสด ขอความกรุณาใช้สถานที่อื่ น ๆ เป็นที่พักแรม
๑๕. การใช้ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตต่าง ๆ จะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ผู้รับผิดชอบ
ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบวันและเวลาที่ชัดเจน เพื่อศูนย์ฯ จะได้จัดเตรียมได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
๑๖. ต้องชาระค่าบริการตามอัตราที่กาหนดไว้ โดยทางศูนย์ฯ มีใบเสร็จรับเงินนาเข้ากองทุนเงินรายได้
ตามโครงการพระราชดาริต่อไป
การใช้ห้องประชุมและหอพัก จะพิจารณาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ เป็นอันดับแรก เมื่อมีที่พักหรือห้องประชุมว่างจากหน่วยงานดังกล่าวแล้ว
ศูนย์ฯ จึงจะพิจารณาให้หน่วยงานอื่น ๆ หรือองค์กร บุคคลเข้าพักเป็นกรณีไป โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
ของศูนย์ฯ การของดเว้นการเสียค่าใช้จ่ายต้องได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมประมง หรือผู้ที่อธิบดีกรมประมง
มอบหมายหรือจากเลขาธิการ กปร. มอบหมาย หรือจากผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
แล้วแต่กรณี

การใช้สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
๑. ผู้ขอใช้สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ มี ๒ ประเภท
๑.๑ นักเรียน, นิสิต และนักศึกษา
๑.๒ บุคคลทั่วไป
๒. ผู้มีอานาจอนุมัติ
ผู้ที่มีความประสงค์ขอกางเต็นท์พักแรมบริเวณสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จต้องทา
หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ต่อผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ หรือทาหนังสือ
ผ่านงานป่าไม้ศูนย์ฯ คุ้งกระเบน เพื่อขออนุมัติจากผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ฯ ต่อไป
๓. การพิจารณาอนุญาต
๓.๑ ในกรณีที่มีการขอใช้สถานที่ตรงกัน ทางศูนย์ฯ คุ้งกระเบน จะพิจารณาจากการทา
หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวที่ส่งมายังศูนย์ฯ
๓.๒ กรณีที่เป็นการพักแรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือ กิจกรรมส่งเสริมเยาวชน จะได้รับการพิจารณาอันดับแรก
๓.๓ กรณีที่เป็นการพักแรมทั่วไป
จะอนุมัติเป็นอันดับต่อไป
๓.๔ การเข้าพักแรมแบบกางเต็นท์
จานวนสูงสุดไม่เกิน ๑0๐ คน
อัตราการใช้พื้นที่กางเต็นท์พักแรม และห้องน้า
บริเวณสวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
เต็นท์ขนาด 2 คน
บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
เต็นท์ขนาด 4 คน
บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา
นาเต็นท์มากางเอง
บุคคลทั่วไป
นักเรียน/นักศึกษา

ราคา 100 บาท/หลัง/คืน
ราคา 80 บาท/หลัง/คืน
ราคา 140 บาท/หลัง/คืน
ราคา 120 บาท/หลัง/คืน
ราคา 20 บาท/คน/คืน
ราคา 10 บาท/คน/คืน

หมายเหตุ เปิดให้บริการ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
ปิดให้บริการ 1 พฤษภาคม ของทุกปี

ระเบียบการกางเต็นท์พักแรมในบริเวณพื้นที่สวนรุกขชาติชายหาดแหลมเสด็จ
๑. กางเต็นท์ในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น
๒. ห้ามก่อกองไฟบนหาดทราย พื้นดินบริเวณสวนรุกขชาติ โดยเด็ดขาดเว้นแต่บริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้
๓. ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทาการอันเป็นการรบกวนหรือเป็นที่เดือดร้อนราคาญแก่บุคคลอื่น
๔. ห้ามขีดเขียนในที่ต่างๆ เช่น ต้นไม้
๕. ห้ามนาอาวุธ หรือยิงปืน จุดประทัด วัตถุระเบิด ในบริเวณสวนรุกขชาติ
๖. ห้ามเก็บหิน พันธุ์ไม้ กล้วยไม้ ดอกไม้
๗. ห้ามกระทาการใดๆ ที่เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
๘. ห้ามกระทาการใดๆ ให้เป็นอันตรายหรือเสื่อมสภาพแก่ หิน ดิน กรวด ทราย
๙. ห้ามเล่นการพนัน และดื่มสุรายาเมา
๑๐. ห้ามจอดรถบริเวณสนามหญ้า ให้จอดในที่จอดรถไว้ให้เท่านั้น
๑๑. ให้ผู้ใช้บริการช่วยรักษาความสะอาด ทิ้งขยะในที่ที่ศูนย์ฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
๑๒. ต้องชาระค่าบริการตามอัตราที่กาหนดไว้ โดยทางศูนย์ฯ มีใบเสร็จรับเงินนาเข้ากองทุนรายได้
ตามโครงการพระราชดาริต่อไป
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ค่าบริการใช้ห้องประชุมและอาคารหอพัก
ประเภท
๑. ห้องประชุม(ปรับอากาศ)
๑.๑ ห้องประชุมนวลจันทร์
๑.๒ ห้องประชุมกะพงทอง
๑.๓ ห้องประชุมกระเบนทอง
๒. อาคาร กปร.
๒.๑ กลางวัน ไม่ใช้แอร์
๒.๒ กลางวัน ใช้แอร์
๒.๓ กลางคืน ไม่ใช้แอร์
๒.๔ กลางคืน ใช้แอร์
๓. อาคารห้องอาหาร
๔. อาคารหอพัก
๔.๑ ห้องพักรวม (ปรับอากาศ)
- ห้องพัก ๑2 คน
- ห้องพัก ๑๕ คน
๔.๒ ห้องพัก ๔ คน (ปรับอากาศ)

ค่าบริการต่อวัน
(บาท)

จานวน
(ห้อง)

จานวน
(คน)

3,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,5๐๐

๑
๑
๑

๑๐๐
๑๐๐
๓๐

2,500
6,000
1,500
2,500
2,๐๐๐

1
1
1
1
๑

200
200
200
200
๙๐

1,20๐ บาท/ห้อง/วัน
1,50๐ บาท/ห้อง/วัน
1,0๐๐ บาท/ห้อง/วัน

๑
๓
๑๐

๑2
๔๕
๔๐

หมายเหตุ การขอใช้ห้องประชุมจะบริการ
- เครื่องเสียง
- ไม่มี LCD Projector และคอมพิวเตอร์
- อัตราค่าห้องประชุมกลางวันไม่เกิน 8 ชั่วโมง กลางคืนไม่เกิน 4 ชั่วโมง
- รายการข้างต้นเป็นราคาใช้งานปกติ (ไม่มีกิจกรรมบันเทิง)

