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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำช้ ำงมำหำรำยได้ ในเขตกรุ งเทพมหำนคร
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การควบคุมการนาช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
2)

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ การอนุญาตน าช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร สานักงานเขตดุสิต นาย
มงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริ การ สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที ่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2465 7521 ต่ อ 3369 - 3370 โทรสาร 0 2466 1370 ต่ อ 3359/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เนื่องจากปัจจุบนั ในเขตพื ้นที่กรุ งเทพมหานครมีผ้ ู นาช้ างมาเป็ น เครื่องมื อหารายได้ ห รือ ประโยชน์อื่นใด โดยการขายหรือ
จาหน่ายสิ นค้ าหรือบริการอื่นใด ตลอดจนการเสนอหรือชักชวนเพื่อการ ดังกล่ าวด้ วย ก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในชี วิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทาให้ ช้างได้ รบั การทรมานและบาดเจ็ บ รวมทังก่
้ อปัญหาต่อการจราจร ความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้ อยในเขตกรุ งเทพมหานคร ดังนัน้ เพื่อเป็ นการควบคุมปัญหาที่เ กิดจากการน าช้ างมา
เร่ร่อนในกรุ งเทพมหานคร จึงเห็นควรอนุญาตให้ กบั เจ้ าของช้ างที่ปฏิ บตั ิตามข้ อบัญญัติ กรุ งเทพมหานคร เรื่อง การ
ควบคุมการนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พ.ศ.2553 เท่านัน้
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ค รบถ้ วน/หรือมีค วามบกพร่องไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลั กฐานที่ ยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบัน ทึกดังกล่ า ว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่ า ว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจไว้ เ ป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกรุ งเทพมหานครว่าด้ ว ยหลักเกณฑ์ การอนุญาตการนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พ.ศ. 2554
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของช้ างหรือผู้ รบั มอบ
อานาจยื่นขออนุญาต

10 นาที

การพิจารณา

สานักงานเขตตรวจสอบ
เอกสาร หลักฐาน แหล่ งที่
พักช้ างและข้ อปฏิบตั ิอื่น ๆ
ตามระเบียบ
กรุ งเทพมหานคร ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์ การอนุญาตการ
นาช้ างมาหารายได้ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ.
2554

7 วัน

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

การพิจารณา

สานักงานเขตเสนอผู้ ว่า
ราชการกรุ งเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาอนุญาต

7 วัน

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

1)

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

(กองตรวจและ
ปฏิบตั ิการพื ้นที่ 2
สานักเทศกิจ หรือ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิ ดชอบ
แล้ วแต่กรณี )
(ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิ ดชอบ )

(กองตรวจและ
ปฏิบตั ิการพื ้นที่ 2
สานักเทศกิจ และ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิ ดชอบ )
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครั ฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
ไม่ พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่อ อกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตัว๋ รู ปพรรณช้ าง
หรือบัญชีลูกคอก
ใบอนุญาต
เคลื่ อนย้ ายที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
โรคระบาดตามที่
กฎหมายกาหนด
หนังสื อแสดงการ
เข้ าร่วมการแสดง
การเข้ าร่วมงาน
พิธี
สาเนาบัตร
ประชาชนและ
รายละเอียดของ
ผู้ ควบคุมช้ าง
พร้ อมแจ้ ง
สถานที่ขอบเขต
และระยะเวลา
การแสดง การ
ร่วมงานพิธีที่
ชัดเจน
บัตรประจาตัว

สานักบริหารการ
ทะเบียน
กรมปศุสัตว์

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

สานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

-

สานักบริหารการ

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชาชน
เจ้ าของช้ าง
ในกรณี ที่เจ้ าของ
ช้ างเป็ นนิติ
บุคคล ให้ แสดง
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค์
ที่ตงส
ั ้ านักงาน
และผู้ ซึ่ง
รับผิ ดชอบในการ
ดาเนินการของ
นิติบุคคลที่เป็ น
ปัจจุบนั
หนังสื อมอบ
อานาจ กรณี
มอบให้ ผ้ ู อื่นมา
ทาการแทน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ

ทะเบียน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนาธุ รกิจ
การค้ า

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

สานักบริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตดุสิต
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2)

3)

หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 1480 โทรสาร 0 2243 1480)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักเทศกิจ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 24650532 ต่อ 3314 โทรสาร : 0 2465 7036
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาขออนุญาตการนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุ งเทพมหานคร
-

19. หมำยเหตุ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ฝ่ ายเทศกิจ 50 เขต

วันที่พิมพ์
สถำนะ

26/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

