
บัญชคีูมือสาํหรบัประชาชนตามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก 
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ในสวนที่กฎหมายกาํหนดใหผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาหนวยงานมีอาํนาจอนุญาต 
 

  ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ในสวนที่กฎหมายกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดและหัวหนาหนวยงานมีอํานาจในการอนุญาต และกฎหมาย         
ที่เกี่ยวของ.............ฉบับ นั้น อยูในความรับผิดชอบของ.........(ชื่อหนวยงาน)........ ประกอบดวยคูมือ...............คูมือ 
ดังนั้น 
 

 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

กระทรวงมหาดไทย  
1 สํานักงานจังหวัด

เชียงใหม 
     

2. ที่ทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม 

     

3 สํานักงานที่ดนิจังหวัด
เชียงใหม 

     

4 สํานักงานโยธาธกิารและ
ผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

1. การขอรับใบอนุญาตใหใชอาคาร
เพ่ือประกอบกิจการ โรงมหรสพ 
(บุคคลธรรมดา) 

    

2. การขอรับใบอนุญาตใหใชอาคาร
เพ่ือประกอบกิจการ โรงมหรสพ (นิติ
บุคคล) 

    

3. การขอตออายุใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ (บุคคลธรรมดา) 

    

4. การขอตออายุใบอนุญาตให

ใชอาคารเพื่อประกอบกจิการ

โรงมหรสพ(นิตบิุคคล) 

     

5 สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดเชียงใหม 

     

6 สํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัด
เชียงใหม 

     

7 สํานักงานปองกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงใหม 

     

กระทรวงยุติธรรม  
8 สํานักงานคมุประพฤติ      



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

จังหวัดเชียงใหม 

9 เรือนจําอําเภอฝาง      
10 สํานักงานบังคับคดี

จังหวัดเชียงใหม 
     

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
11 สํานักงานสถิตจิังหวัด

เชียงใหม 
     

กระทรวงคมนาคม  
12 สํานักงานขนสงจังหวดั

เชียงใหม 
     

สํานักนายกรัฐมนตร ี  
13 สํานักงานประชาสมัพันธ

จังหวัดเชียงใหม 
     

14 สํานักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด
เชียงใหม 

     

กระทรวงพลงังาน  
15 สํานักงานพลังงานจังหวัด

เชียงใหม 
     

กระทรวงวัฒนธรรม   
16 สํานักงานวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม 
1. การจดทะเบียนจัดตั้งศูนยศึกษา

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
    

2. การจดทะเบียนจัดตั้งหนวยเผยแพร

ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
    

3. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ                

โรงภาพยนตร 
    

4. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการราน

วีดิทัศน (เกมการเลน) 
    

5. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการราน

วีดิทัศน (คาราโอเกะ) 
    

6. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงภาพยนตร 
    

7. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนาย

ภาพยนตร 

    

8. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ     



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

ใหเชา แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน 

9. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รานวีดิทัศน (เกมการเลน) 
    

10. การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

รานวีดิทัศน (คาราโอเกะ) 
    

11. การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถาน

ประกอบกิจการ ใหเชา แลกเปลี่ยนหรือ

จําหนายภาพยนตร 

    

12. การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถาน

ประกอบกิจการใหเชา แลกเปลี่ยนหรือ

จําหนายวีดิทัศน 

    

13. การขอเพิ่มจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ 

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ

ในรานวีดิทัศน (เกมการเลน) 

    

14. การขอเพิ่มจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ 

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการบริการ

ในรานวีดิทัศน (คาราโอเกะ) 

    

15. การขอใบแทนใบอนุญาต     
16. การแจงเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ 

หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพนันติิบุคคล ซึ่ง

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ                     

โรงภาพยนตร 

    

17. การแจงเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ 

หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพนันติิบุคคล ซึ่ง

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา 

แลกเปลี่ยน หรือจําหนายภาพยนตร 

    

18. การแจงเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ 

หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพนันติิบุคคล ซึ่ง

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการใหเชา 

แลกเปลี่ยน หรือจําหนายวีดิทัศน 

    

19. การแจงเปลี่ยนกรรมการ ผูจัดการ 

หรือผูมีอํานาจลงนามผูกพนันติิบุคคล ซึ่ง

ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการ                 

รานวีดิทัศน 

 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

20. การรับจดแจงเปนองคกรเครือขาย

ทางวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมระดับ

ตําบล จังหวัด 

    

21. ประกาศแตงตั้งสภาวัฒนธรรมระดับ

สภาวัฒนธรรมจังหวัด อําเภอ ตําบล 
    

กระทรวงแรงงาน  
17 สํานักงานแรงงานจังหวัด

เชียงใหม 
     

18 สํานักงานประกนัสังคม
จังหวัดเชียงใหม 

     

19 สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดเชียงใหม 

1. การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให
คนหางานทํางานในประเทศ   

    

2. การขอตออายุใบอนุญาตจัดหา
งานใหคนหางานทํางานในประเทศ    

    

3. การขอยายสํานักงานจัดหา 
งานในประเทศ : กรณียายในเขต
จังหวัดเดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต 

    

4. การขอยายสํานักงานจัดหางานใน
ประเทศ : กรณียายนอกเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไวในใบอนุญาต 

    

5. การขอยายสํานักงานจัดหางาน
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศ : กรณี
ยายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไวใน
ใบอนุญาต 

    

6. การขอยายสํานักงานจัดหางาน
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศ : กรณี
ยายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว
ในใบอนุญาต 

    

7. การขอตั้งสํานักงานจดัหางานใน
ประเทศชั่วคราวนอกเขตทองที่ท่ี
ไดรับอนุญาต   

    

8. การขอตั้งสํานักงานจดัหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศชั่วคราวนอก
เขตทองที่ที่ไดรับอนุญาต   

    

9. การขอเปลี่ยนผูจดัการของ
สํานักงานจัดหางานในประเทศ 

    

10. การจดทะเบียนลูกจางจดัหางาน
ของผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

11. การจดทะเบียนลูกจางจดัหางาน
ของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในตางประเทศ 

    

12. การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตร
ประจําตัวผูรับอนุญาต /ผูจัดการ /
ลูกจาง /ตัวแทนจัดหางาน ของผูรับ
อนุญาตจัดหางานในประเทศ 

    

13. การขอใบแทนบัตรประจําตัว
ผูจดัการ /ลูกจางหรือตัวแทนจัดหา
งาน ของผูรับอนุญาตจัดหางานเพื่อ
ไปทํางานในตางประเทศ   

    
  

14. การขอมีบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางานในประเทศ 

    

15. การขอมีบัตรประจําตัวผูรับ
อนุญาต ผูจัดการ ลูกจางหรือตัวแทน
จัดหางานจัดหางานเพื่อไปทํางานใน
ตางประเทศ 

    

16. การขอแจงขอความโฆษณาการ
จัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ 

    

17. การขอแจงขอความโฆษณาการ
จัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน
เพ่ือไปทํางานในตางประเทศ 

    

18. การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงาน
จัดหางานของผูรับอนุญาตจัดหางาน
ในประเทศ 

    

19. การขอรับคืนหลักประกนัของ
ผูรับอนุญาตจัดหางาน 
ในประเทศ 

    

20.การขอเปลี่ยนหลกั ประกันของ
ผูรับอนุญาตจัดหางานในประเทศ 

    

21. การแจงการเดินทางไปทํางาน
ตางประเทศดวยตนเอง 

    

22. การแจงการเดินทางกลับไป
ทํางานตางประเทศของคนหางานที่
เดินทางกลับประเทศไทยเปนการ
ชั่วคราว 
 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

23. นายจางขออนุญาตพาลูกจางไป
ทํางานในตางประเทศ 

    

  24. นายจางแจงการสงลูกจางไป
ฝกงานในตางประเทศ 
ไมเกิน 45 วัน   

    

25. นายจางขออนุญาตสงลกูจางไป
ฝกงานในตางประเทศ เกิน 45 วัน   

    

26. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวภายใตการเคลื่อนยาย
แรงงานฝมือเสรีอาเซียน ตาม
ขอตกลง MRAs 

    

27. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ 

    

28. การขอรับใบอนุญาตทํางานของคน

ตางดาวระดับฝมือชํานาญการซึ่งอยูนอก

ราชอาณาจักร (โดยนายจางยื่นแทน) 

    

29. การขอตออายุใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาวระดับฝมือชํานาญการ 

    

30.การขอรับใบแทนใบอนุญาต
ทํางานของคนตางดาว 

    

31. การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่ม
ประเภทหรือลักษณะงาน ทองที่หรือ
สถานที่ทํางาน หรือเงื่อนไขที่ไดรับ
อนุญาต หรือการเพิ่มนายจาง 

    

32. การแจงการเขามาเพื่อทํางานอันจําเปน
และเรงดวนระยะเวลาไมเกิน 15 วัน   

    

33. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอืน่ 

    

34. การขอขยายระยะเวลาใบอนุญาต

ทํางานของคนตางดาวตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการลงทุนหรือกฎหมาย

อื่น 

    

35. การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่ม

ประเภทหรืลักษณะงาน นายจาง 

ทองที่หรือสถานที่ทํางานของคนตาง

ดาวตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การลงทุนหรือกฎหมายอื่น 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

36. การแจงความตองการจางคน

ตางดาว (การขอโควตา) 

    

37. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวสัญชาติลาวและกัมพูชา 
ตามบันทึกความเขาใจวาดวยการจาง
แรงงานระหวางรัฐ (MOU) 

    

38. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาวสัญชาติ  
เมียนมา ตามบันทึกความเขาใจวา
ดวยการจางแรงงานระหวางรัฐ 
(MOU) 

    

39. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ
คนตางดาว ตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2551 
40. การขอตออายุใบอนุญาตทํางาน
ของคนตางดาว ตามมาตรา 13 แหง
พระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ. 2551 

   
 
 
 

 

41. การขอใบแทนใบอนุญาตทํางาน

ของคนตางดาวตามมาตรา 13 แหง

พระราชบัญญัติการทํางานของคน

ตางดาว พ.ศ. 2551 

    

42. การขอรับใบอนุญาตทํางานของ

คนตางดาวสัญชาติเมียนมา ลาว และ

กัมพูชา ที่เขามาทํางานในลักษณะ 

ไป-กลบัหรือตามฤดูกาล ตามมาตรา 

14 แหงพระราชบัญญัติการทํางาน

ของคนตางดาว พ.ศ.2551 

   อธิบดีและผู
ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้ง
(เฉพาะ
จังหวัด
ชายแดน) 

43. การพิจารณาอนุญาตให

หนวยงานของรัฐ นายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการ ใชมาตรา 

35 แทนการจางงานคนพิการตาม

มาตรา 33 หรือ การสงเงินเขา

กองทุนตามมาตรา 34 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพชีวิตคนพกิาร พ.ศ. 2550 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

44. การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุม

ผูรับงานไปทําที่บาน 

    

45. การขอตออายุทะเบียนจัดตั้ง

กลุมผูรับงานไปทําท่ีบาน 

    

46. การขอกูเงินกองเพ่ือผูรับงานไป

ทําที่บาน 

   คณะกรรม การ
พิจารณาคํารอง
ขอกูเงินกองทุน
เพือ่ผูรับงานไป
ทํางานที่บาน 

20 สํานักงานสวัสดกิารและ
คุมครองแรงงานจังหวัด
เชียงใหม 

1. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกร 
 
 

    

2. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกร
ลูกจาง/องคกรนายจาง (สมาคม
นายจาง) 

    

3. การจดทะเบียนจัดตั้งองคกร
ลูกจาง/องคกรนายจาง (สหพันธ
แรงงานสหพันธนายจางสภาองคกร
ลูกจางสภาองคกรนายจาง) 

    

4. การจดทะเบียนขอบังคับลูกจาง/
องคกรนายจาง (ขอบังคับสหภาพ
แรงงาน ขอบังคับสหพันธแรงงาน 
ขอบังคับสภาองคการลูกจาง 
ขอบังคับสมาคมนายจาง 
ขอบังคับสหพนัธนายจาง 
ขอบังคับสภาองคการนายจาง) 

    

5. การจดทะเบียนกรรมการองคกร
ลูกจาง/องคกรนายจาง (กรรมการ
สหภาพแรงงาน กรรมการสหพันธ
แรงงาน กรรมการสภาองคกรลูกจาง
กรรมการสมาคมนายจาง กรรมการ
สหพันธนายจาง กรรกมารสภา
องคการนายจาง)  

    

6. การจดทะเบียนควบคุมองคกร
ลูกจาง/องคกรนายจาง (ควยคุม
สหภาพแรงงานควบคุมสหพันธ
แรงงาน ควบสภาองคกรลกูจาง
ควบคุมสมาคมนายจาง ควบสหพนัธ
นายจางควบสภาองคการนายจาง) 

    

7. การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับ     



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

สภาพการจาง (เอกชน) 

8. การจดทะเบียนคําชี้ขาดขอพิพาท
แรงงาน 

    

9. การจดทะเบียนขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง (รัฐวิสาหกิจ) 

    

10. การตรวจรับรองจํานวนสมาชิก
สหภาพแรงาน 

    

11. การขึ้นทะเบียนเจาหนาที่ความ
ปลอดภัยในการทํางาน 

    

12. การพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนฝกซอมดับเพลิงและฝกซอม
อพยพหนีไฟ 
13. การพิจารณาอนุมัติจาย
เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง (กรณี
นายจางไมจายคาชดเชย) 

   
 
 
 

 

14. การอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก 
ทํางานในระหวางเวลา 22.00 - 
06.00 น. ตามมาตรา 47 วรรค
หนึ่งแหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 

    

15. การพิจารณาออกใบอนุญาต             
ใหใชสถานพยาบาลแทนการจัดใหมี
แพทยเพื่อตรวจรักษาพยาบาลใน
สถานที่ทํางาน 

    

กระทรวงพาณิชย 
21 สํานักงานพาณิชยจังหวัด

เชียงใหม 
     

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  
22 สํานักงานการทองเที่ยว

และกฬีาจังหวัดเชียงใหม 
     

กระทรวงอุตสาหกรรม   
23 สํานักงานอุตสาหกรรม

จังหวัดเชียงใหม 
     

กระทรวงพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย  
24 สํานักงานพัฒนาสังคม

และความมัน่คงของ
มนษุยจังหวัดเชียงใหม 
 

     



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

กระทรวงสาธารณสุข  
25 สํานักงานสาธารณสุข

จังหวัดเชียงใหม 
     

26 โรงพยาบาลนครพิงค      

กระทรวงคลงั  
27 สํานักงานคลังจังหวัด

เชียงใหม 
     

กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
28 สํานักงานเกษตรและ

สหกรณจังหวัดเชียงใหม 
     

29 สํานักงานประมงจังหวัด
เชียงใหม 

1. การขอและการออกอาชญาบัตร
เพ่ือใชเคร่ืองมือในพิกัดทําการประมง 

   อํานาจของ
นายอําเภอ 

2. การออกใบอนุญาตทําการประมง
หรือเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในทีอ่นุญาต 

   อํานาจของ
นายอําเภอ 

3. การขอใบอนุญาตและการจด
ทะเบียนผูมอีาชีพในการประมง 
การคาสินคาสัตวน้ํา ผลติภัณฑสัตว
น้ํา อุตสาหกรรมสัตวน้ํา (อ.6) 

   อํานาจของ
นายอําเภอ 

4. การออกใบอนุญาตใหทําการเพาะพันธุ
สัตวปาคุมครองที่เปนสัตวน้ํา (สป.9) 

    

5. กระบวนการออกใบอนุญาตใหคาสัตว
ปาคุมครองที่ไดมาจากการเพาะพันธุ                
(สป.11) 

    

6. การออกหนังสืออนุญาตใหนําสตัว 
ปาที่ไดจากการเพาะพันธุเคลื่อนที ่
เพ่ือการคา (สป.13) 

    

7. การออกใบอนุญาตใหครอบครอง
สัตวปาคุมครองที่ไดมาจากการ
เพาะพันธุ (สป.15) 

    

8. การออกหนังสือรับรองใหสงออก
ปลาทะเลมีชีวติสวยงามที่ไดจากการ
นําเขา (ปท.2) 

    

9. การออกหนังสือรับรองใหสงออก
ปลาทะเลมีชีวติสวยงามที่ไดจากการ
เพาะเลี้ยง (ปท.2) 

    

10. การออกหนังสอืรับรองใหสงออก
ปลาทะเลมีชีวติสวยงามเพื่อ
การศึกษา (ปท.2) 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

11. การออกใบอนุญาตใหกระทํา
การเปนผูขายทอดตลาดสนิคาสตัวน้ํา
ที่สะพานปลา 

    

12. การออกใบอนุญาตใหผูประกอบ
กิจการแพปลา 

    

13. การขอหนังสือรับรองเปนผูม ี
สิทธอิอกหนังสือกํากับการจําหนาย
สัตวน้ําสวยงามเพ่ือการสงออก 

    

14. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา(ทบ.1) 

    

15. การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
ดานการประมง(ทบ.2) 

    

16. การตออายุทะเบียนเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา (ทบ.1) 

    

17. การตออายุทะเบียนผูประกอบการ 
ดานการประมง (ทบ.2) 

    

18. การขึ้นทะเบียนและตออายุ
ทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ําเพื่อการสงออก (สอ.3) 

    

19. การขึ้นทะเบียนและตออายุ
ทะเบียนสถานประกอบการรวบรวม
สัตวน้ําเพื่อการสงออก(สอ.4) 

    

20. การประกาศรับรองใหออกหนังสือ
กํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา
(สําหรับผูขอประเภทบุคคล) 

    

21.การประกาศรับรองใหออกหนังสอื 
กํากับการจําหนายลูกพันธุสัตวน้ํา 
(สําหรับผูขอประเภทกลุมองคกร
เอกชน) 

    

22. การประกาศรับรองใหออกหนังสือ
กํากับการจําหนายสัตวน้ํา(สําหรับผูขอ
ประเภทบุคคล) 

    

23. การประกาศรับรองใหออกหนังสือ
กํากับการจําหนายสัตวน้ํา (สําหรับผูขอ
ประเภทกลุมองคกรเอกชน) 

    

24. การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว
ควบคมุเฉพาะ (อาหารสตัวน้ํา) 

    

25. การตออายุใบอนุญาตขายอาหาร
สัตวควบคมุเฉพาะ (อาหารสัตวน้ํา) 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

26. การขึ้นทะเบียนสถานกกักนัสตัวน้ํา 
 

    

30 สํานักงานปศสุัตวจังหวัด
เชียงใหม 

1. การขอใบอนุญาตใหนําสัตวหรือ
ซากสตัวไปยังทองที่ตางจังหวัด หรือ
การขอใบอนุญาตเคลื่อนยายสัตวหรือ
ซากสตัวในเขตปลอดโรคระบาด             
(ร.4) 

    

2. การขอใบอนุญาตใหนําสัตวหรือ
ซากสตัวภายใน เขาใน หรือออกเขต
โรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด 
หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.3) 

    

3. การขอใบอนุญาตใหนําสัตวหรือ
ซากสตัวเขาในหรือผานเขตปลอดโรค
ระบาดหรือการขออนุญาตเคลื่อนยาย
สัตว หรือซากสัตวระหวางเขตปลอด
โรคระบาด (ร.4) 

    

4. การขอใบอนุญาตใหทําการคาสัตว 
หรือซากสัตว (ร.10) 

    

5. การขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตวและการฆาสัตว (ฆจส.2) 

    

6. การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาล     
7. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนสถานสงเคราะหสัตว 

    

8. การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
เปนองคกรจัดสวัสดิภาพสัตว 

    

9. การขอใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ 

    

10. การขออนุญาตนําเขาอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ 

    

11. การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว
ควบคุมเฉพาะ 

    

12. การอนุมัติแผนงานการจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว 

    

13. การขอตออายุใบอนุญาตใหตั้งและ
ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว (สวน
ภูมิภาค) 

    

14. การขอใบอนุญาตใหดําเนินการ
สถานพยาบาลสัตว (สวนภูมิภาค) 

    

15. การขอใบอนุญาตใหตั้งสถานพยาบาล
สัตว (สวนภูมภิาค) 

    



 
ท่ี 

 
หนวยงาน 

 
ชื่อคูมือ 

อํานาจของ 
ผวจ. 

อํานาจท่ี ผวจ. 
มอบอํานาจให 

ปฏิบัติราชการแทน 

อํานาจของ
หัวหนา

หนวยงาน 

 
ตําแหนงอื่น 

31 สํานักงานสหกรณจังหวัด
เชียงใหม 

     

32 สํานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม 

     

33 สํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม 
 

     

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

34 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัด
เชียงใหม 

     

 
 
 
 
 
 

(…………………………………………..) 
      ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม    


