
การรวบรวมเว็บไซต์ของส่วนราชการในการเผยแพร่กระบวนการอ านวยความสะดวกหรือการให้บริการประชาชน  
ด้วยการแสดงขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ (EB 12 (2)) 

----------------------- 

คู่มือการให้บริการประชาชน 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อคู่มือ เว็บไซต์ / ลิงก์ 

1 ส ำนักงำนขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบ
กำรจดทะเบียนรถยนต์รับจ้ำง (รถแท็กซี่) กรณี  
บุคลธรรมดำเป็นเจ้ำของ 

https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5521/ 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอควำมเห็นชอบ
กำรจดทะเบียนรถยนต์บริกำร สสม. 

https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5523/ 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่อใบอนุญำตขับ
รถส่วนบุคคล กรณีสินอำยุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน  
3 ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522) 

https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5524/ 

คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรย้ำยสถำนที่จัดตั้ง
สถำนตรวจสภำพรถ 

https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5522/ 

2 ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เชียงใหม่ 

 http://www.chiangmai.mol.go.th/node/869 

คู่มือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนงำนไทยที่ท ำงำน
ในต่ำงประเทศ 

http://www.chiangmai.mol.go.th/คู่มือข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคนงำนไทยที่
ท ำงำนในต่ำงประเทศ 

 

https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5521/
https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5523/
https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5524/
https://www.dlt.go.th/site/chiangmai/m-download/5522/
http://www.chiangmai.mol.go.th/node/869
https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dTjBqanRLMTRIajg/view
https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dTjBqanRLMTRIajg/view
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อคู่มือ เว็บไซต์ / ลิงก์ 

2 
(ต่อ) 

ส ำนักงำนแรงงำนจังหวัด
เชียงใหม่ 

สิทธิประโยชน์ที่ประชำชนพึงได้รับจำกกระทรวง
แรงงำน 

http://www.chiangmai.mol.go.th/สิทธิประโยชน์ที่ประชำชนพึงได้รับจำก
กระทรวงแรงงำน 

สิทธิประโยชน์น่ำรู้ส ำหรับแรงงำนนอกระบบ http://www.chiangmai.mol.go.th/สิทธิประโยชน์น่ำรู้ส ำหรับแรงงำนนอกระบบ 

คู่มือแรงงำนไทยในประเทศญี่ปุ่น http://www.chiangmai.mol.go.th/คู่มือแรงงำนไทยในประเทศญี่ปุ่น 

3 ส ำนักงำนที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ 

ค ำแนะน ำเบื้องต้นในกำรไปติดต่อส ำนักงำนที่ดิน http://www.chiangmai-dol.com/Instructions.php 

หลักฐำนกำรขอจดทะเบียน http://www.chiangmai-dol.com/evidence.php 

ขั้นตอนกำรจดทะเบียนต่ำง ๆ http://www.chiangmai-dol.com/registration-process.php 

ประเภทกำรจดทะเบียนต่ำง ๆ http://www.chiangmai-dol.com/reg-type.php 

กำรมอบอ ำนำจ http://www.chiangmai-dol.com/authorization.php 

กำรอำยัดที่ดิน http://www.chiangmai-dol.com/sequestration.php 

กำรรังวัด แบ่งแยก ออกโฉนด รวมโฉนด  
สอบเขตท่ีดิน 

http://www.chiangmai-dol.com/discrimination.php 

ตัวอย่ำงหนังสือมอบอ ำนำจประเภทต่ำง ๆ http://www.chiangmai-dol.com/authorization-examples.php#div-focus 

รำคำประเมินที่ดินรำยแปลง http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/ 
 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dZGpkMXlJYlFjazg/view
https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dZGpkMXlJYlFjazg/view
https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dN21mcWJnLUVia0U/view
https://drive.google.com/file/d/0ByTSBUMbTl3dUi1aQUQ2UVlVRDg/view
http://www.chiangmai-dol.com/Instructions.php
http://www.chiangmai-dol.com/evidence.php
http://www.chiangmai-dol.com/registration-process.php
http://www.chiangmai-dol.com/reg-type.php
http://www.chiangmai-dol.com/authorization.php
http://www.chiangmai-dol.com/sequestration.php
http://www.chiangmai-dol.com/discrimination.php
http://www.chiangmai-dol.com/authorization-examples.php%23div-focus
http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อคู่มือ เว็บไซต์ / ลิงก์ 

4 ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัด
เชียงใหม่ 

คู่มือส ำหรับประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. 2538 

http://web.cpd.go.th/chiangmai/คู่มือส ำหรับประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติกำร
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2538 

5 ส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด
เชียงใหม ่

คู่มือส ำหรับประชำชน จ ำนวน 34 กระบวนงำน 
ของกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ตำม 
พ.ร.บ. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำ
อนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 

http://chiangmai.labour.go.th/index.php/facilities?limitstart=0 

6 ส ำนักงำนคลังจังหวัด
เชียงใหม่ 

คู่มือประชำชน  http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/คู่มือประชำชน.html 

7 ส ำนักงำนกำรท่องเที่ยว
และกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ 

หลักเกณฑ์ เงื่อนไขกำรอนุญำตให้รถต่ำงประเทศ
มำใช้เป็นกำรชั่วครำว 

www.cm-mots.com/modules/download/file/2016-07-12-8132443.pdf 

8 ส ำนักงำนประมงจังหวัด
เชียงใหม่ 

คู่มือส ำหรับประชำชน https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/main  (หัวข้อส ำหรับประชำชน) 

9 ส ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด
เชียงใหม่ 

คู่มือกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 35 แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร  
พ.ศ. 2550 

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/da336d91e19875
4c750a912d9475e9f7.pdf 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1LAssXuID309j63aorElqWxdq9fhpo2do/view
https://drive.google.com/file/d/1LAssXuID309j63aorElqWxdq9fhpo2do/view
http://chiangmai.labour.go.th/index.php/facilities?limitstart=0
http://www.cgd.go.th/cs/cmi/cmi/คู่มือประชาชน.html
www.cm-mots.com/modules/download/file/2016-07-12-8132443.pdf
https://www4.fisheries.go.th/index.php/dof/main
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/da336d91e198754c750a912d9475e9f7.pdf
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/da336d91e198754c750a912d9475e9f7.pdf
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อคู่มือ เว็บไซต์ / ลิงก์ 

10 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้ำงและ 
ศำสนสมบัติกลำง 

http://cmi.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=
340&Itemid=151 

11 ส ำนักงำนอุตสำหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

คู่มือประชำชน 
- ฝ่ำยส่งเสริมอุตสำหกรรม 
- ฝ่ำยอุตสำหกรรมพ้ืนฐำนและกำรเหมืองแร่ 
- ฝ่ำยโรงงำนอุตสำหกรรม 

www.industry.go.th/chiangmai/index.php/2015-12-17-03-11-15 

12 ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด
เชียงใหม่ 

กำรขออนุญำตน ำขนย้ ำยจ ำหน่ ำยมี ไ ว้ ใน
ครอบครองใช้หรือเปลี่ ยนแปลงสภำพสำร
กำเฟอีนหรือเกลือของสำรกำเฟอีน 

www.aecthaibiz.com/chiangmai/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE503
34839_20151116_085104.pdf 

กำรขออนุญำตน ำขนย้ ำยจ ำหน่ ำยมี ไ ว้ ใน
ครอบครองใช้หรือเปลี่ยนแปลงสภำพน้ ำยำเคมีอี
เธอร์น้ ำยำเคมีคลอโรฟอร์ม 

www.aecthaibiz.com/chiangmai/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE503
34838_20151116_085016.pdf 

กำรขออนุญำตน ำขนย้ ำยจ ำหน่ ำยมี ไ ว้ ใน
ครอบครองใช้หรือเปลี่ยนแปลงสภำพกรดแอซิติก
ล้วน 

www.aecthaibiz.com/chiangmai/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE503
34350_20151111_104501.pdf 

 

  

http://cmi.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=151
http://cmi.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=340&Itemid=151
www.industry.go.th/chiangmai/index.php/2015-12-17-03-11-15
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334839_20151116_085104.pdf
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334839_20151116_085104.pdf
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334838_20151116_085016.pdf
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334838_20151116_085016.pdf
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334350_20151111_104501.pdf
http://www.aecthaibiz.com/wapppcoc/50/upload/File_IPD_FILE50334350_20151111_104501.pdf
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อคู่มือ เว็บไซต์ / ลิงก์ 

13 ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด
เชียงใหม่ 

หัวข้อ : ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน pvlo-cmi.dld.go.th/ 

กำรขอและต่ออำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์ http://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน/กำรขอและต่อ
อำยุใบอนุญำตขำยอำหำรสัตว์.pdf 

งำนออกใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยสัตว์หรือซำกสัตว์ http://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน/กำรขอ
ใบอนุญำตให้ท ำกำรค้ำสัตว์หรือซำสัตว์2.pdf 

ขอตั้ งสถำนพยำบำลสัตว์และขอด ำเนินกำร
สถำนพยำบำลสัตว์ 

http://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/ขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชน/กำรขอตั้ง
สถำนพยำบำลสัตว์.pdf 

กำรตรวจต่ออำยุมำตรฐำนฟำร์มเลี้ยงสัตว์ http://pvlo-cmi.dld.go.th/HTML/รำยละเอียดขั้นตอนกำรตรวจต่ออำยุมำตรฐ
ฟำร์มเลี้ยงสัตว์.html 

14 ส ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม่ 

กำรขออนุญำตเข้ำท ำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน
กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ในแปลงเกษตรกรรม 
กรณีออก ส.ป.ก. 4-01 ในแปลงที่อยู่อำศัย กรณี
ออก ส.ป.ก. 4-01 ในที่ดินเกิน 50 ไร่ แต่ไม่เกิน 
100 ไร่  

https://www.alro.go.th/chiangmai/more_news.php?cid=25b  
หวัขอ้ คู่มือประชำชน 
https://www.alro.go.th/chiangmai/ewt_dl_link.php?nid=203 

15 ส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

คู่มือส ำหรับประชำชน https://www.dpt.go.th/th/guidebook.html 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 

http://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน/การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซาสัตว์2.pdf
http://pvlo-cmi.dld.go.th/Doc/ขั้นตอนการให้บริการประชาชน/การขอใบอนุญาตให้ทำการค้าสัตว์หรือซาสัตว์2.pdf
https://www.alro.go.th/chiangmai/more_news.php?cid=25b

