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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตนำช้ ำงมำหำรำยได้ ในเขตกรุงเทพมหำนคร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การควบคุมการนาช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553
2)

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหลักเกณฑ์ การอนุญาตนาช้างมาหารายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตบางบอน
ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายเทศกิ จ สานักงานเขตบางบอน เลขที ่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. โทร. 0 2450 3273
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายเทศกิ จ สานักงานเขตบางบอน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เนื่องจากปั จจุบนั ในเขตพื ้นที่กรุงเทพมหานครมีผ้ นู าช้ างมาเป็ นเครื่ องมือหารายได้ หรื อประโยชน์อื่นใด โดยการขายหรื อ
จาหน่ายสินค้ าหรื อบริการอื่นใด ตลอดจนการเสนอหรื อชักชวนเพื่อการ ดังกล่าวด้ วย ก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนทาให้ ช้างได้ รับการทรมานและบาดเจ็บ รวมทังก่
้ อปั ญหาต่อการจราจร ความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ เพื่อเป็ นการควบคุมปั ญหาที่เกิดจากการนาช้ างมา
เร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรอนุญาตให้ กบั เจ้ าของช้ างที่ปฏิบตั ติ ามข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่ อง การ
ควบคุมการนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2553 เท่านัน้
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้ วยหลักเกณฑ์การอนุญาตการนาช้ างมาหารายได้ ในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
10 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าของช้ างหรื อผู้รับมอบ
อานาจยื่นขออนุญาต

การพิจารณา

สานักงานเขตตรวจสอบ
7 วัน
เอกสาร หลักฐาน แหล่งที่
พักช้ างและข้ อปฏิบตั อิ ื่น ๆ
ตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ว่าด้ วย
หลักเกณฑ์การอนุญาตการ
นาช้ างมาหารายได้ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2554

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

การพิจารณา

สานักงานเขตเสนอผู้วา่
ราชการกรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาอนุญาต

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
บางบอน
กรุงเทพมหานคร

7 วัน

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

(กองตรวจและ
ปฏิบตั ิการพื ้นที่ 2
สานักเทศกิจ หรื อ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิดชอบ
แล้ วแต่กรณี)
(ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิดชอบ )

(กองตรวจและ
ปฏิบตั ิการพื ้นที่ 2
สานักเทศกิจ และ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ รับผิดชอบ )
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที ่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

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 วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ตัว๋ รูปพรรณช้ าง
หรื อบัญชีลกู คอก
ใบอนุญาต
เคลื่อนย้ ายที่ผ่าน
การตรวจรับรอง
โรคระบาดตามที่
กฎหมายกาหนด
หนังสือแสดงการ
เข้ าร่วมการแสดง
การเข้ าร่วมงาน
พิธี
สาเนาบัตร
ประชาชนและ
รายละเอียดของ
ผู้ควบคุมช้ าง
พร้ อมแจ้ ง
สถานที่ขอบเขต
และระยะเวลา
การแสดง การ
ร่วมงานพิธีที่
ชัดเจน
บัตรประจาตัว

สานักบริ หารการ
ทะเบียน
กรมปศุสตั ว์

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

สานักบริ หารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

-

สานักบริ หารการ

1

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชาชน
เจ้ าของช้ าง
ในกรณีที่เจ้ าของ
ช้ างเป็ นนิติ
บุคคล ให้ แสดง
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ
วัตถุประสงค์
ที่ตงส
ั ้ านักงาน
และผู้ซงึ่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินการของ
นิตบิ คุ คลที่เป็ น
ปั จจุบนั
หนังสือมอบ
อานาจ กรณี
มอบให้ ผ้ อู ื่นมา
ทาการแทน
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจ

ทะเบียน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

สานักบริ หารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
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2)

3)

กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 24650532 ต่อ 3314 โทรสาร : 0 2465 7036
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. โทร. 0 2450 3273
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

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

19. หมำยเหตุ
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

