สรุปรายการทําเนียบคู่มือสําหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัดสกลนคร

*******************************
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓

ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคร
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
สํานักงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร
สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร
สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
เรือนจําจังหวัดสกลนคร
เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน
สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
สํานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานคลังจังหวัดสกลนคร
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร
สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร
สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
สํานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร

คู่มือสําหรับประชาชน
จํานวน ๖๒ คู่มือ
จํานวน ๕๔ คู่มือ
จํานวน ๓ คู่มือ
จํานวน ๖ คู่มือ
จํานวน ๔ คู่มือ
จํานวน ๑ คู่มือ
จํานวน ๔ คู่มือ
จํานวน ๔ คู่มือ
จํานวน ๓๙ คู่มือ
จํานวน ๒๑ คู่มือ
จํานวน ๒๗ คู่มือ
จํานวน ๒๖ คู่มือ
- ไม่มีภารกิจ
จํานวน ๒ คู่มือ
จํานวน ๒ คู่มือ
- ไม่มีภารกิจ
- ไม่มีภารกิจ
- ไม่มีภารกิจ
จํานวน ๔๕ คู่มือ
จํานวน ๓๔ คู่มือ
จํานวน ๓๕ คู่มือ
จํานวน ๒ คู่มือ
จํานวน ๗๒ คู่มือ
จํานวน ๑๔๑ คูม่ ือ
จํานวน ๑ คู่มือ
จํานวน ๔ คู่มือ
จํานวน ๑๔ คู่มือ
ไม่มีภารกิจ
จํานวน ๗๖ คู่มือ
จํานวน ๓๖ คู่มือ
จํานวน ๔ คู่มือ
จํานวน ๒๔ คู่มือ
จํานวน ๗๓ คู่มือ

- รวม ๒๘ หน่วยงาน จํานวน ๘๑๖ คูม่ ือ
- หน่วยงานที่ไม่มีภารกิจในการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ๕ หน่วยงาน

หมายเหตุ

ที่
๑

บัญชีทําเนียบคู่มือสําหรับประชาชน
ตาม พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
จังหวัดสกลนคร
**********************************
ส่วนราชการ/หน่วยงาน/ชื่อคู่มือประชาชน
ที่ทําการปกครองจังหวัดสกลนคร จํานวน ๖๒ คู่มือ
๑.๑ การขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัวในเขตจังหวัด
๑.๒ การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่/กัดปลา (ประเภทให้สัตว์ต่อสู้กัน
นอกจากโค กระบือ แพะ แกะ)
๑.๓ การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนโค กระบือ แพะ แกะ
๑.๔ การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โปกเกอร์
๑.๕ การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่เผ
๑.๖ การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันบิลเลียด
๑.๗ การขออนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบ
กิจการค้า หรืออาชีพ
๑.๘ การขออนุญาตใช้สถานที่สําหรับเล่นการพนันชนไก่
๑.๙ การขออนุญาตใช้สถานที่สําหรับเล่นการพนันกัดปลา
๑.๑๐ การออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่สําหรับเล่นการพนันชกมวย มวยปล้ํา
๑.๑๑ การขออนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า (ขอใหม่)
๑.๑๒ การขอต่อใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๓ การขอใบแทนใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๔ การขอแจ้งย้ายสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๕ การขอเปลี่ยนชื่อสถานประกอบการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๖ การขอเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามในใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๗ การขอแจ้งยกเลิกประกอบอาชีพขายทอดตลาดและค้าของเก่า
๑.๑๘ การเลิกมูลนิธิ
๑.๑๙ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมูลนิธิ
๑.๒๐ การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
มูลนิธิ
๑.๒๑ การจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ
๑.๒๒ การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม
๑.๒๓ การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคม
๑.๒๔ การจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของ
สมาคม
๑.๒๕ การจดทะเบียนเลิกสมาคม
๑.๒๖ การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑.๒๗ การต่อใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑.๒๘ การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีปกติ)
๑.๒๙ การโอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (กรณีผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเสียชีวิต)
๑.๓๐ การเปลี่ยนประเภทของโรงแรม
๑.๓๑ การเพิ่มหรือลดจํานวนห้องพัก
๑.๓๒ การเปลี่ยนชื่อโรงแรม
๑.๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
๑.๓๔ การออกใบรับแจ้งการเป็นผู้จัดการโรงแรม
๑.๓๕ การแจ้งเลิกกิจการธุรกิจโรงแรม

หมายเหตุ

๑.๓๖
๑.๓๗
๑.๓๘
๑.๓๙
๑.๔๐

๒

การออกหนังสือแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
การขออนุญาตตั้งสถานบริการ
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
การขอย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ
การขอออกใบอนุญาต กรณีผู้รับอนุญาตถึงแก่ความตายและทายาทมีความประสงค์
จะดําเนินกิจการต่อไป
๑.๔๑ การขอเลิกกิจการสถานบริการ
๑.๔๒ การขอออกใบแทนใบอนุญาตตั้งสถานบริการ
๑.๔๓ การขอเปลี่ยนบุคคลซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการแทนนิติบุคคลผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการ
๑.๔๔ การขออนุญาตตั้งโรงรับจํานํา กรณีการออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
๑.๔๕ การว่าประมูลตั้งโรงรับจํานํา การออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจํานํา
๑.๔๖ การย้ายสถานที่ตั้งโรงรับจํานํา กรณีการแก้ไขสถานที่ตั้งโรงรับจํานํา
๑.๔๗ การเปลี่ยนแปลงผู้รับจํานํา
๑.๔๘ การเลิกกิจการรับจํานํา
๑.๔๙ การออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass) แบบเขียนด้วยมือ (ด้านประเทศลาว พม่า
และ กัมพูชา)
๑.๕๐ การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Temporary
Border Pass) (ด้านประเทศพม่า และ ลาว)
๑.๕๑ การออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Temporary
Border Pass) (ด้านประเทศมาเลเซีย)
๑.๕๒ การขออนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้า
เรียนในสถานศึกษา (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร หรือเขตจังหวัด)
๑.๕๓ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาต
ออกนอกเขตเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา
๑.๕๔ การขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของบุคคลต่างด้าวบางจําพวกที่เข้ามาอยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว (กรณีออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัด หรืออําเภอ)
๑.๕๕ การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน
๑.๕๖ การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
๑.๕๗ การขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน
๑.๕๘ การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
๑.๕๙ การจัดตั้งศาลเจ้า
๑.๖๐ การแต่งตั้งผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
๑.๖๑ การออกบัตรและการใช้บัตรประจําตัวผู้จัดการปกครองศาลเจ้า ผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า
๑.๖๒ การอุทิศที่ดินให้เป็นสมบัติของศาลเจ้า
สํานักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร จํานวน ๕๔ คู่มือ
๒.๑ จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ (เช่าเนื้อที่เกิน ๑๐๐ ไร่) กรณีที่ดินตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น
๒.๒ จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
๒.๓ จดทะเบียนประเภทโอนอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
๒.๔ คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแก้คํานําหน้านาม, แก้ชื่อตัว, แก้ชื่อสกุล, แก้อายุ
๒.๕ การขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
๒.๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(การขุดดินลูกรัง)

หมายเหตุ

๒.๗
๒.๘
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
๒.๑๙
๒.๒๐
๒.๒๑
๒.๒๒
๒.๒๓
๒.๒๔
๒.๒๕
๒.๒๖
๒.๒๗
๒.๒๘
๒.๒๙
๒.๓๐
๒.๓๑
๒.๓๒
๒.๓๓
๒.๓๔
๒.๓๕
๒.๓๖
๒.๓๗
๒.๓๘
๒.๓๙
๒.๔๐
๒.๔๑
๒.๔๒
๒.๔๓

การขอต่ออายุใบอนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดนิ ของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย
การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
(สาธารณสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน การ
ขุดดินลูกรัง (กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่)
การขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (สา
ธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่ดินรกร้างว่างเปล่า)
การขออนุญาตดูดทราย
การขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดิน
การขอโอนใบอนุญาตให้ทําการจัดสรรที่ดิน
การจดทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคลอาคารชุด
การจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณียังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด)
การจดทะเบียนเลิกอาคารชุด (กรณีจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้ว)
การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินอาคารรวมกับอาคารมีภาระผูกพัน (จํานอง)
การจดทะเบียนอาคารชุด กรณีที่ดินรวมกับอาคารไม่มีภาระผูกพัน (จํานอง)
การจัดทําหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินขึ้นใหม่ (ตามมาตร ๖๔ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
กรณีหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินฉบับสํานักงานที่ดินและฉบับเจ้าของที่ดินเป็นอันตราย
ชํารุด สูญหาย
การชี้ระวางแผนที่ หรือระวางรูปถ่ายทางอากาศ
การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน
การยื่นคําขอจดทะเบียนต่างสํานักงานที่ดิน
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน โดยสํานักงานช่างรังวัดเอกชน
การรังวัดสอบเขต แบ่งแยก รวมโฉนดที่ดิน หรือตรวจสอบเนื้อที่ แบ่งแยก รวมหนังสือ
รับรองการทําประโยชน์ น.ส.๓ ก.
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ ทวิ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (ไม่มีหลักฐานสําหรับที่ดิน)
การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (มีหลักฐานสําหรับที่ดิน)
การออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
การออกใบแทนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน (ตามมาตรา ๖๓ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน)
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คําขอตรวจสอบหลักทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คําขอตรวจสอบฐานทะเบียนที่ดิน / ห้องชุด ขอคัด ขอถ่ายสําเนาเอกสาร
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คําขอตรวจสอบฐานทะเบียนที่ดิน / ห้องชุด ทางไปรษณีย์
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภท คําขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้ใช้อํานาจปกครองผู้เยาว์
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวปกครอง
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้พิทักษ์
คําขอเบ็ดเตล็ด ประเภทแสดงตัวผู้อนุบาล
จดทะเบียนเกี่ยวกับจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
จดทะเบียนเกี่ยวกับจํานองอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
จดทะเบียนเกี่ยวกับเช่าอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
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๔

๕

๖
๗

๒.๔๔ จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามคําสั่งศาล
๒.๔๕ จดทะเบียนเกี่ยวกับผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม
๒.๔๖ จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีต้องประกาศ (เช่าเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)
๒.๔๗ จดทะเบียนเช่า ตามพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชกรรมและ
อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีไม่ต้องประกาศ (เช่าเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)
๒.๔๘ จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีต้องประกาศ
๒.๔๙ จดทะเบียนประเภทก่อภาระผูกพันในอสังหาริมทรัพย์ กรณีไม่ต้องประกาศ
๒.๕๐ จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีมีผู้จัดการมรดก
๒.๕๑ จดทะเบียนประเภทโอนมรดก กรณีไม่มีผู้จัดการมรดก
๒.๕๒ การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีเป็น ส.ค.๑ ที่มายื่นคําขอภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
และศาลมีคําพิพากษาว่าครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายก่อน
วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแล้ว)
๒.๕๓ การออกโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทําประโยชน์เฉพาะราย ตามมาตรา ๕๙ แห่ง
ประมวลกฎหมายที่ดิน (กรณีที่เป็น ส.ค.๑ ที่มายื่นคําขอภายหลังวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๕๓)
๒.๕๔ การตรวจสอบเนื้อที่แบ่งแยก รวมหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. ๓, น.ส. ๓ข)
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร จํานวน ๓ คู่มือ
๓.๑ กระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
๓.๒ การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
๓.๓ การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร จํานวน ๖ คู่มือ
๔.๑ การขอรับบํานาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
๔.๒ การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่
๔.๓ การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถิ่น
๔.๔ การขอรับบําเหน็จตกทอด กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
๔.๕ การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ กรณีผู้รับบํานาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
๔.๖ การขอรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น
สํานักงานจังหวัดสกลนคร จํานวน ๔ คู่มือ
๕.๑ งานออกบัตรประจําตัวเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน
๕.๒ การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้ที่เสียชีวิต
๕.๓ การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่จัดการ
ประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หน่วยงานหรือ
องค์กรอื่น
๕.๔ การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่าง
ประเทศที่ไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณ
ที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกี่ยวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่ง
จัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานอื่น
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร จํานวน ๑ คู่มือ
๖.๑ การขอร่วมข่ายสื่อสารและใช้ข่ายสื่อสารของประชาชน
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร จํานวน ๔ คู่มือ
๗.๑ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา)
๗.๒ การขอรับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคล)

หมายเหตุ
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๙

๗.๓ การขอต่อใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (บุคคลธรรมดา)
๗.๔ การขอต่อใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (นิติบุคคล)
สํานักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร จํานวน ๔ คู่มือ
๘.๑ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล
๘.๒ การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กรณีจดทะเบียน ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอ
๘.๓ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงเดิมมาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ
๘.๔ การขึ้นทะเบียนเกษตรกร กรณีเกษตรกรนําแปลงใหม่มาขึ้นทะเบียนด้วยตนเอง
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร จํานวน ๓๙ คู่มือ
๙.๑ การขอใบอนุญาตให้นําสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัดหรือ การขอใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในเขตปลอดโรคระบาด (ร.๔)
๙.๒ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายใน เข้าในหรือออกนอกเขตโรคระบาด
เขตสงสัยว่ามีโรคระบาดหรือเขตโรคระบาดชั่วคราว (ร.๓)
๙.๓ การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาดหรือ
การขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ระหว่างเขตปลอดโรคระบาด (ร.๔)
๙.๔ การขอใบอนุญาตนําเข้าราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๗)
๙.๕ การขอใบอนุญาตนําผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๘)
๙.๖ การขอใบอนุญาตนําออกราชอาณาจักรซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๙)
๙.๗ การขอใบอนุญาตให้ทําการค้าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.๑๐)
๙.๘ การขอใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)
๙.๙ การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์
๙.๑๐ การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
๙.๑๑ การขออนุญาตจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง
๙.๑๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
๙.๑๓ การขอยกเลิกกิจการสถานพยาบาลสัตว์
๙.๑๔ การขอใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
๙.๑๕ การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนกลาง)
๙.๑๖ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นสถานสงเคราะห์สัตว์
๙.๑๗ การขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์
๙.๑๘ การขอใบอนุญาตนําเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
๙.๑๙ การขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
๙.๒๐ การขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
๙.๒๑ การขอใบอนุญาตโฆษณาคุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารสัตว์
๙.๒๒ การขอหนังสือแจ้งการนําเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
๙.๒๓ การขอหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ว่าขายได้ในประเทศไทย
๙.๒๔ การขอหนังสือรับรองความปลอดภัย (Health Certificate) ของอาหารสัตว์
๙.๒๕ การขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
๙.๒๖ การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)
๙.๒๗ การขอใบรับรองระบบ HACCP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)
๙.๒๘ การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ประเมินรายใหม่)
๙.๒๙ การขอใบรับรองระบบ GMP ของโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (ต่ออายุ)
๙.๓๐ การขอแก้ไขรายการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

๙.๓๑ การขอใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
๙.๓๒ การขอใบอนุญาตรับแจ้งการดําเนินการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
๙.๓๓ การขอใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งขอวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
๙.๓๔ การขอใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
๙.๓๕ การขอใบคําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
๙.๓๖ การขอหนังสืออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
๙.๓๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งและดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนภูมิภาค)
๙.๓๘ การขอใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนภูมิภาค)
๙.๓๙ การขอใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์ (ส่วนภูมิภาค)
๑๐ สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร จํานวน ๒๑ คู่มือ
๑๐.๑ การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์
๑๐.๒ การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร
๑๐.๓ การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
๑๐.๔ การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน
๑๐.๕ การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
๑๐.๖ การรับจดทะเบียนสหกรณ์
๑๐.๗ รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์
๑๐.๘ รับจดทะเบียนควบสหกรณ์
๑๐.๙ รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม
๑๐.๑๐ กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปีของสหกรณ์
๑๐.๑๑ กําหนดวงเงินดําเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร
๑๐.๑๒ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน ๕ ล้านบาท/สหกรณ์
๑๐.๑๓ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน ๕ ล้านบาท/สหกรณ์
๑๐.๑๔ อนุมัติเงินกู้แก่กลุ่มเกษตรกร
๑๐.๑๕ การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
๑๐.๑๖ การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น
๑๐.๑๗ การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
๑๐.๑๘ การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร
๑๐.๑๙ การเลือกตั้งผู้ชําระบัญชี
๑๐.๒๐ การนําเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น
๑๐.๒๑ รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
๑๑ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร จํานวน ๒๗ คู่มือ
๑๑.๑
การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ในแปลง
เกษตรกรรม กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ช ในแปลงที่อยู่อาศัย กรณีออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ใน
ที่ดินเกิน ๕๐ ไร่ แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ไร่)
๑๑.๒
การขออนุญาตเข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (กรณีที่ดินเอกชน-ทําสัญญาเช่า และ
กรณีที่ดินเอกชน-ทําสัญญาเช่าซื้อ)
๑๑.๓
การขออนุญาตขุดบ่อเพื่อการเกษตรกรรมเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบที่ดินจาก
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือขอนําดินหรือสิ่งของที่ได้จากการขุดบ่อออกไปนอก
บริเวณที่ดินที่ได้รับอนุญาต
๑๑.๔
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การศึกษา/ เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข /เพื่อการศาสนา/ เพื่อกิจการระบบ
ไฟฟ้าประปา /เพื่อก่อสร้างถนนทางลําเลียง/ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ําเพื่อการ
เกษตรกรรม / เพื่อการส่งเสริมเกษตรกรรม / เพื่อก่อสร้างสถานที่นันทนาการ /เพื่อ
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จัดสร้างศาลาประจําหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านห้องสมุด (อํานาจเลขาธิการ
ส.ป.ก.)
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การศึกษา/ เพื่อการอนามัยและการสาธารณสุข /เพื่อการศาสนา/ เพื่อจัดสร้างศาลา
ประจําหมู่บ้านที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้านห้องสมุด (อํานาจคณะอนุกรรมการพิจารณา
การอนุญาตหรือการให้ความยินยอมให้ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน)
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆในเขตปฏิรูปที่ดินกิจการ
อื่นๆเช่นสร้างวิทยาลัยมหาวิทยาลัยการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (อํานาจคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม)
การขออนุญาตกิจการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตาม
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศณวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ (อํานาจ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด)
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับที่ ๒ ข้อ ๑.๕
กิจการที่เป็นการบริการหรือเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรด้านเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดให้ประกอบกิจการได้ (อํานาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัด)
การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (อํานาจคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณี สํารวจแร่)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินสํารวจแร่)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีทําเหมืองแร่ กรณีทางขนแร่และกิจการเกี่ยวเนื่องกับการทําเหมือง
แร่ กรณีต่อประทานบัตร)
การขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อทําเหมืองแร่ (กรณีประทานบัตรยังไม่
หมดอายุ)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีโอนประทานบัตร)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีสํารวจปิโตรเลียม)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมสํารวจปิโตรเลียม)
การขอความยินยอมในการนําทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดินไปใช้ประโยชน์ตาม
กฎหมายอื่น (กรณีผลิตปิโตรเลียม)
การขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับโอนสิทธิเพียงรายเดียว)
การขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับโอนสิทธิหลายคน)
การขอรับมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับมรดกสิทธิเพียงรายเดียว)
การขอรับมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับมรดกสิทธิหลายคน)
การขอโอนสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณีโอน
ให้คู่สมรสหรือบุตรคนใดคนหนึ่ง)
การขอโอนสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณีโอน
ให้ทายาทอื่นๆ เต็มแปลง)
การขอโอนสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณีแบ่ง
แปลงเพื่อโอนให้คู่สมรสกับบุตร หรือให้บุตรหลายคน หรือให้ทายาทอื่นๆ)

๑๑.๒๕

การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณี
รับมรดกของคู่สมรสหรือบุตรคนใดคนหนึ่ง)
๑๑.๒๖ การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณี
รับมรดกของทายาทอื่นๆ เต็มแปลง)
๑๑.๒๗ การขอรับมรดกสิทธิการเข้าทําประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรตาม ส.ป.ก. ๔-๐๑ (กรณี
แบ่งแปลงเพื่อรับมรดกของคู่สมรสกับบุตร หรือของบุตรหลายคน หรือของทายาทอื่นๆ)
๑๒ สํานักงานประมงจังหวัดสกลนคร จํานวน ๒๖ คู่มือ
๑๒.๑ การขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทําการประมง
๑๒.๒ การออกใบอนุญาตทําการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในที่อนญาต
๑๒.๓ การขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ํา
๑๒.๔ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา และอุตสาหกรรมสัตว์น้ํา (อ.๖)
๑๒.๕ การออกใบอนุญาตให้ทําการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ํา (สป.๙)
๑๒.๖ กระบวนการออกใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ (สป.๑๑)
๑๒.๗ การออกหนังสืออนุญาตให้นําสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์เคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป.๑๓)
๑๒.๘ การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการนําเข้า (ปท.๒)
๑๒.๙ การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามที่ได้จากการเพาะเลี้ยง (ปท.๒)
๑๒.๑๐ การออกหนังสือรับรองให้ส่งออกปลาทะเลมีชีวิตสวยงามเพื่อการศึกษา (ปท.๒)
๑๒.๑๑ การออกใบอนุญาตให้กระทําการเป็นผู้ขายทอดตลาดสินค้าสัตว์นา้ํ ที่สะพานปลา
๑๒.๑๒ การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา
๑๒.๑๓ การขอหนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ําสวยงามเพื่อการ
ส่งออก
๑๒.๑๔ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ทบ.๑)
๑๒.๑๕ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒)
๑๒.๑๖ การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (ทบ.๑)
๑๒.๑๗ การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.๒)
๑๒.๑๘ การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก
(สอ.๓)
๑๒.๑๙ การขึ้นทะเบียนและต่ออายุทะเบียนสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ําเพื่อการส่งออก
(สอ.๔)
๑๒.๒๐ การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ํา
(สําหรับผู้ขอประเภทบุคคล)
๑๒.๒๑ การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกํากับการจําหน่ายลูกพันธุ์สัตว์น้ํา
(สําหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)
๑๒.๒๒ การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํา
(สําหรับผู้ขอประเภทบุคคล)
๑๒.๒๓ การประกาศรับรองให้ออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํา
(สําหรับผู้ขอประเภทกลุ่มองค์กรเอกชน)
๑๒.๒๔ การออกใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ํา)
๑๒.๒๕ การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ (อาหารสัตว์น้ํา)
๑๒.๒๖ การขึ้นทะเบียนสถานกักกันสัตว์น้ํา
๑๓ สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร -ไม่มีภารกิจ
๑๔ เรือนจําจังหวัดสกลนคร จํานวน ๒ คู่มือ
๑๔.๑ การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง
ในเรือนจําตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด
๑๔.๒ การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจํา

๑๕ เรือนจําอําเภอสว่างแดนดิน จํานวน ๒ คู่มือ
๑๕.๑ การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ประสงค์จะเข้าเยี่ยมหรือติดต่อกับผู้ต้องขัง
ในเรือนจํา ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด
๑๕.๒ การพิจารณาอนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจํา
๑๖ สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร – ไม่มีภารกิจ
๑๗ สํานักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร – ไม่มีภารกิจ
๑๘ สํานักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร – ไม่มีภารกิจ
๑๙ สํานักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร จํานวน ๔๕ คู่มือ
๑๙.๑ การขอรับใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ
๑๙.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทํางานในประเทศ
๑๙.๓ การขอย้ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
๑๙.๔ การขอย้ายสํานักงานจัดหางานในประเทศ : กรณีย้ายนอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
๑๙.๕ การขอย้ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ : กรณีย้ายในเขตจังหวัด
เดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๑๙.๖ การขอย้ายสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ : กรณีย้าย
นอกเขตจังหวัดเดียวกับที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๑๙.๗ การขอตั้งสํานักงานจัดหางาน ในประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
๑๙.๘ การขอตั้งสํานักงานจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศชั่วคราวนอกเขตท้องที่ที่ได้
อนุญาต
๑๙.๙ การขอเปลี่ยนผู้จัดการของสํานักงานจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๐ การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๑ การจดทะเบียนลูกจ้างจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ
๑๙.๑๒ การขอใบแทนใบอนุญาตและบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต/ผู้จัดการ/ลูกจ้าง
ตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๓ การขอใบแทนบัตรประจําตัวผู้จัดการ/ลูกจ้างหรือตัวแทนจัดหางาน ของผู้รับอนุญาต
จัดหางานเพื่อไปทํางานในต่างประเทศ
๑๙.๑๔ การขอมีบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๕ การขอมีบัตรประจําตัวผู้รับอนุญาต ผู้จัดการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนจัดหางานเพื่อไป
ทํางานในต่างประเทศ
๑๙.๑๖ การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๗ การขอแจ้งข้อความโฆษณาการจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางาน เพื่อไปทํางานใน
ต่างประเทศ
๑๙.๑๘ การขอเปลี่ยนชื่อสํานักงานจัดหางานของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๑๙ การขอรับคืนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๒๐ การขอเปลี่ยนหลักประกันของผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศ
๑๙.๒๑ การแจ้งการเดินทางไปทํางานต่างประเทศด้วยตนเอง
๑๙.๒๒ การแจ้งการเดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว
๑๙.๒๓ นายจ้างขออนุญาตพาลูกจ้างไปทํางานในต่างประเทศ
๑๙.๒๔ นายจ้างแจ้งการส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ ไม่เกิน ๔๕ วัน
๑๙.๒๕ นายจ้างขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ เกิน ๔๕ วัน
๑๙.๒๖ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวภายใต้การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ฝีมือเสรีอาเชียน ตามข้อตกลง MRAs

๑๙.๒๗ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชํานาญการ
๑๙.๒๘ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชํานาญการซึ่งอยู่นอก
ราชอาณาจักร (โดยนายจ้างยื่นเอง)
๑๙.๒๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวระดับฝีมือ ชํานาญการ
๑๙.๓๐ การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว
๑๙.๓๑ การขอรับอนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานท้องที่หรือสถานที่ทํางาน
หรือเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือการเพิ่มนายจ้าง
๑๙.๓๒ การแจ้งการเข้ามาเพื่อทํางานอันจําเป็นและเร่งด่วน ระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน
๑๙.๓๓ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
หรือกฏหมายอื่น
๑๙.๓๔ การขยายระยะเวลาใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การลงทุนหรือกฏหมายอื่น
๑๙.๓๕ การขออนุญาตเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้าง ท้องที่หรือสถานที่
ทํางานของคนต่างด้าวตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฏหมายอื่น
๑๙.๓๖ การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (การขอโควตา)
๑๙.๓๗ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติลาว และกัมพูชา ตามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU)
๑๙.๓๘ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ตามบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ ( MOU )
๑๙.๓๙ การขอรับใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙.๔๐ การขอต่อใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙.๔๑ การขอรับใบแทนใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าว ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
การทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๙.๔๒ การพิจารณาอนุญาตให้หน่วยงานของรัฐ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบ การใช้
มาตรา ๓๕ แทนการจ้างงานคนพิการตามมาตรา ๓๓ หรือ การส่งเงินเข้ากองทุนตาม
มาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
๑๙.๔๓ การขอจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน
๑๙.๔๔ การขอต่ออายุทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทําที่บ้าน
๑๙.๔๕ การขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทําที่บ้าน
๒๐ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร จํานวน ๓๔ คู่มือ
๒๐.๑ การจดทะเบียนที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
๒๐.๒ การจดทะเบียนต่ออายุที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์
๒๐.๓ การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง (สหภาพแรงงาน)
๒๐.๔ การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรนายจ้าง (สมาคมนายจ้าง)
๒๐.๕ การจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรลูกจ้าง / นายจ้าง (สหพันธ์แรงงาน สภาองค์การลูกจ้าง
สหพันธ์นายจ้าง สภาองค์การนายจ้าง)
๒๐.๖ การจดทะเบียนข้อบังคับองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ข้อบังคับสหภาพแรงงาน ข้อบังคับ
สหพันธ์แรงงาน ข้อบังคับสภาองค์การลูกจ้าง ข้อบังคับสมาคมนายจ้าง ข้อบังคับ
สหพันธ์นายจ้าง ข้อบังคับสภาองค์การนายจ้าง)
๒๐.๗ การจดทะเบียนกรรมการองค์กรลูกจ้าง / นายจ้าง (กรรมการสหภาพแรงงาน กรรมการ
สหพันธ์แรงงาน กรรมการสภาองค์การลูกจ้าง กรรมการสมาคมนายจ้าง กรรมการ
สหพันธ์นายจ้าง กรรมการสภาองค์การนายจ้าง)
๒๐.๘ การจดทะเบียนควบองค์กรลูกจ้าง/นายจ้าง (ควบสหภาพแรงงาน ควบสหพันธ์แรงงาน

ควบสภาองค์การลูกจ้าง ควบสมาคมนายจ้าง ควบสหพันธ์นายจ้าง ควบสภาองค์การ
นายจ้าง)
๒๐.๙ การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (เอกชน)
๒๐.๑๐ การจดทะเบียนคําชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน
๒๐.๑๑ การจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
๒๐.๑๒ การจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
๒๐.๑๓ การจดทะเบียนข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ข้อบังคับสหพันธ์แรงงาน
รัฐวิสาหกิจ
๒๐.๑๔ จดทะเบียนกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
๒๐.๑๕ จดทะเบียนกรรมการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
๒๐.๑๖ การจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง (รัฐวิสาหกิจ)
๒๐.๑๗ การตรวจรับรองจํานวนสมาชิกสหภาพแรงงาน
๒๐.๑๘ การขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
๒๐.๑๙ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๒๐.๒๐ การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
การทํางาน
๒๐.๒๑ การขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศ
๒๐.๒๒ การต่ออายุการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทํางานในที่อับ
อากาศ
๒๐.๒๓ การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน
๒๐.๒๔ การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
๒๐.๒๕ การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อม
ดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
๒๐.๒๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลผู้ยื่นคําขอเป็นหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
๒๐.๒๗ การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (กรณีนิติบุคคลไม่เป็นหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
๒๐.๒๘ การพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกอพยพหนีไฟ
๒๐.๒๙ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย)
๒๐.๓๐ การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง (กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย)
๒๐.๓๑ การอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กทํางานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ตาม
มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๐.๓๒ ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ (กรณีเงินกู้
เกิน ๕ ล้านบาท)
๒๐.๓๓ ให้บริการกู้เงินแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ
(กรณีเงินกู้ไม่เกิน ๕ ล้านบาท)
๒๐.๓๔ การพิจารณาออกใบอนุญาตให้ใช้สถานพยาบาลแทนการจัดให้มีแพทย์เพื่อตรวจ
รักษาพยาบาลในสถานที่ทํางาน
๒๑ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร จํานวน ๓๕ คู่มือ

๒๑.๑
๒๑.๒
๒๑.๓
๒๑.๔

การขอรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาลและการขอเปลี่ยนสถานพยาบาล
การขอรับคืนเงินสมทบกรณีนายจ้างกองทุนประกันสังคม
การขอรับคืนเงินสมทบกรณีผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคม
การขอรับคืนเงินสมทบไม่พึ่งชําระของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (กรณีผู้ประกันตนยัง
มีชีวิต)
๒๑.๕ การขอรับคืนเงินสมทบไม่พึ่งชําระของผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ (กรณีผู้ประกันตน
เสียชีวิต)
๒๑.๖ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีตายหรือสูญหาย)
๒๑.๗ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ)
๒๑.๘ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทํางาน)
๒๑.๙ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่ารักษาพยาบาล)
๒๑.๑๐ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทําศพ)
๒๑.๑๑ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีไม่สามารถทํางานติดต่อกันได้
เกินสามวัน)
๒๑.๑๒ การขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทน (ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ)
๒๑.๑๓ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
๒๑.๑๔ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
๒๑.๑๕ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (ค่าทําศพ)
๒๑.๑๖ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีตาย (เงินสงเคราะห์กรณีตาย)
๒๑.๑๗ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทันตกรรม
๒๑.๑๘ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
๒๑.๑๙ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
๒๑.๒๐ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงาน
๒๑.๒๑ การขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร
๒๑.๒๒ การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กรณีชราภาพ
๒๑.๒๓ การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กรณีตาย
๒๑.๒๔ การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กรณีทุพพลภาพ
๒๑.๒๕ การขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐ กรณีประสบอันตรายหรือ
เจ็บป่วย
๒๑.๒๖ การขึ้นทะเบียนกองทุนเงินทดแทนและ / หรือกองทุนประกันสังคม
๒๑.๒๗ การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๓๙
๒๑.๒๘ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง
๒๑.๒๙ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๔๐
๒๑.๓๐ การแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผูป้ ระกันตนตามมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙
๒๑.๓๑ การชําระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของนายจ้าง
๒๑.๓๒ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของนายจ้าง (มาตรา ๓๓)
๒๑.๓๓ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๓๙
๒๑.๓๔ การชําระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมของผู้ประกันตน ตามมาตรา ๔๐
๒๑.๓๕ การสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐
๒๒ สํานักงานคลังจังหวัดสกลนคร จํานวน ๒ คู่มือ
๒๒.๑ การอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
๒๒.๒ การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๓ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร จํานวน ๗๒ หน่วยงาน
๒๓.๑ การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.๑)
๒๓.๒ การขอแผ่นป้ายทะเบียนเครื่องจักร
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การขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงาน
การขอย้ายเครื่องจักรบางส่วนที่ติดตั้งในโรงงานไปยังสถานที่อื่นเพื่อประกอบกิจการ
โรงงานเป็นการชัว่ คราว
การขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องจักร
การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)/ขยายโรงงาน
การขออนุญาตนําวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.๒)
การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา
การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย
การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร
การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน
การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งเพิ่มจํานวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แต่ไม่ถึงขั้น
ขยายโรงงาน หรือเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๒
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน
การแจ้งหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔)
การแบ่งแยกรายการเครื่องจักรซึ่งได้จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้แล้ว
การเปลี่ยนแปลงชื่อโรงงานหรือชื่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การย้ายเครื่องจักรภายนอกบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การย้ายเครื่องจักรภายในบริเวณสถานที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
การโอนการประกอบกิจการโรงงาน
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม
การขอต่ออายุประทานบัตรทําเหมืองแร่
การขอใบแทน อาชญาบัตร ประทานบัตร หรือใบอนุญาต
การขอใบอนุญาตขนแร่ (แบบแร่ ๒๔)
การขอใบอนุญาตขุดหาแร่รายย่อย (แบบแร่ ๑๘)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เก็บแร่ (แบบแร่ ๒๒)
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่เพื่อการเก็บขังน้ําขุ่นข้นหรือมูลดินทรายนอกเขตเหมือง
แร่ (แบบแร่ ๗)
การขอใบอนุญาตซื้อแร่ (แบบแร่ ๒๐)
การขอใบอนุญาตแต่งแร่ (แบบแร่ ๒๕)
การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่
การขอใบอนุญาตทดน้ําหรือชักน้ํา (แบบแร่ ๑๒)
การขอใบอนุญาตทําทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น (แบบแร่ ๑๓)
การขอใบอนุญาตทําเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ําสาธารณะ (แบบแร่ ๑๐)
การขอใบอนุญาตนํามูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ ๑๖)
การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ ๒๖)
การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทําเหมืองหรือจัดตั้งสถานที่เพื่อการแต่ง
แร่นอกเขตเหมืองแร่ (แบบแร่ ๖)

๒๓.๔๔ การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทําลาย หรือกระทําให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวง หรือทางน้ํา
สาธารณะ (แบบแร่ ๑๑)
๒๓.๔๕ การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ ๑๙)
๒๓.๔๖ การขอใบอนุญาตรับช่วงการทําเหมืองแร่ (แบบแร่ ๑๗)
๒๓.๔๗ การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ ๒๘)
๒๓.๔๘ การขอใบอนุญาตส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร (แบบแร่ ๒๘) กรณีเป็นแร่ยิปซัม
๒๓.๔๙ การขอใบอนุญาตหยุดการทําเหมือง (แบบแร่ ๙)
๒๓.๕๐ การขอประทานบัตรทําเหมืองใต้ดิน
๒๓.๕๑ การขอประทานบัตรทําเหมืองแร่ (แบบแร่ ๕)
๒๓.๕๒ การขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมือง
๒๓.๕๓ การขอเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมือง
๒๓.๕๔ การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีแต่งแร่
๒๓.๕๕ การขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมแผนผังและกรรมวิธีประกอบโลหกรรม
๒๓.๕๖ การขออนุญาตเปิดการประกอบโลหกรรม
๒๓.๕๗ การขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทําเหมือง
๒๓.๕๘ การขอรับคืนค่าภาคหลวงแร่ถ่านหินที่นําไปใช้ภายในประเทศ
๒๓.๕๙ การขอรับใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ ๒๓) (กรณีหน่วยงานอื่นตรวจ
วิเคราะห์แร่)
๒๓.๖๐ การขอใบอนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ ๒๓)
๒๓.๖๑ การขออนุญาตเปิดการแต่งแร่
๒๓.๖๒ การขออนุญาตเปิดการทําเหมือง
๒๓.๖๓ การขออนุญาตมีแร่ไว้ในครอบครอง (แบบแร่ ๒๓) (กรณีพิเศษ)
๒๓.๖๔ การขออาชญาบัตรผูกขาดสํารวจแร่ (แบบแร่ ๒)
๒๓.๖๕ การขออาชญาบัตรพิเศษ (แบบแร่ ๓)
๒๓.๖๖ การขออาชญาบัตรสํารวจแร่ (แบบแร่ ๑)
๒๓.๖๗ การขอโอนประทานบัตรกรณีผู้ถือประทานบัตรถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ
๒๓.๖๘ การขอโอนประทานบัตรโดยการตกทอด
๒๓.๖๙ การขอโอนประทานบัตรโดยเสน่หา
๒๓.๗๐ การขอโอนประทานบัตรทําเหมืองแร่
๒๓.๗๑ การออกใบอนุญาตนําแร่เข้าในราชอาณาจักร (แบบแร่ ๒๗)
๒๓.๗๒ การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กรณีสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรับคําขอและ
นําส่งให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพิจารณารับรอง)
๒๔ สํานักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร จํานวน ๑๔๑ คู่มือ
๒๔.๑ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจําทางด้วยรถ
โดยสาร (กรณียื่นคําขอที่สํานักงานขนส่งจังหวัด)
๒๔.๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ กรณีสิ้นอายุเกิน ๓ ปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)"
๒๔.๓ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่
เกิน ๑ ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)"
๒๔.๔ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะกรณีสิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน
๓ ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)"
๒๔.๕ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ กรณีสิ้นอายุ
เกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)"
๒๔.๖ การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ กรณีสิ้นอายุ
เกิน ๓ ปี พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒"
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การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะ
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)"
การกําหนดและตอกหมายเลขเครื่องยนต์ หมายเลขตัวถังหรือโครงคัสซี พรบ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
การแก้ไขรายการทางทะเบียน (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง
การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล เช่น เปลี่ยน
ชื่อผู้ประกอบการ,ที่อยู่,สถานที่ประกอบการ ฯลฯ (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถโดยสาร
การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การแก้ไขรายละเอียดในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุก
ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การขอกําหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วย
รถบรรทุก (เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบํารุงรักษารถ)
การขอกําหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล เช่น
เงื่อนไขเกี่ยวกับสถานที่เก็บ ซ่อม และบํารุงรักษารถ ,ลักษณะรถ ฯลฯ (พ.ร.บ. การ
ขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอกําหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วย
รถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ
เครื่องหมายประจํารถ สถานที่เก็บ ซ่อมและบํารุงรักษารถ เป็นต้น)
การขอกําหนด(ปรับปรุง)เงื่อนไขใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วย
รถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (เงื่อนไขเกี่ยวกับ เช่น ลักษณะรถ
เครื่องหมายประจํารถ สถานที่เก็บซ่อม และบํารุงรักษารถ)
การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอแก้ไขรายการใบอนุญาตผู้ประจํารถ (พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) กรณีบุคคลธรรมดา
เป็นเจ้าของ
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล (พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอความเห็นชอบการจดทะเบียนรถยนต์สี่ล้อเล็กบรรทุกส่วนบุคคล (พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอใช้หรือเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ) พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒
การขอตรวจสภาพรถนอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (ฝากตรวจ) พรบ. การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒
การขอตรวจสอบหรือรับรองสําเนาข้อมูลทะเบียนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ/รถยนต์สามล้อสาธารณะกรณีไม่สิ้นอายุ
หรือสิ้นอายุไม่เกิน ๑ ปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอายุหรือสิ้นอายุไม่เกิน ๑ ปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี
(พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน ๓ ปี (พ.ร.บ.รถยนต์
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พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจเป็นผู้เก็บค่าโดยสารเป็นผู้บริการ (พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน ๓
ปี (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท กรณีสิ้นอายุเกิน ๓ ปี (พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน
๓ ปี ( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล กรณีสิ้นอายุเกิน ๓ ปี พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒๐
การขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสารประจําทาง
การขอถอนหลักทรัพย์รถโดยสารไม่ประจําทาง
การขอใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษี (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจําปี
(พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
การขอใบแทนใบอนุญาตผู้ประจํารถ (พ.ร.บ การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถส่วนบุคคล( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีไม่สิ้นอายุ หรือสิ้นอายุไม่เกิน ๑ ปี (พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีสิ้นอายุเกิน ๑ ปี แต่ไม่เกิน ๓ ปี (พ.ร.บ.
รถยนต์ พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ กรณีสิ้นอายุเกิน ๓ ปี (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.
๒๕๒๒)
การขอเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ( พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องตรวจสภาพรถ
การขอเปลี่ยนรถประจําทาง
การขอเปลี่ยนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอผ่อนชําระภาษีที่ค้าง (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถโดยสารไม่ประจําทาง
การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วย
รถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การขอผ่อนผันการจดทะเบียนรถประจําทาง
การขอแผ่นป้ายรถกรณีสูญหาย ชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคัญ (พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอแผ่นป้ายรถกรณีสูญหาย ชํารุด หรือลบเลือนในสาระสําคัญ(พ.ร.บ.การขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอเพิ่มรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอรับใบแทนใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
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การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ เป็นผู้เก็บค่าโดยสาร เป็นผู้บริการ( พ.ร.บ.การ
ขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
การขอรับรองใบอนุญาตขับรถ (พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขอสําเนาประวัติรถเพื่อนําไปตรวจสภาพที่ ตรอ. (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การขออนุญาตแก้ไขดัดแปลงสาระสําคัญของรถ พรบ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
การขออนุญาตใช้รถผิดประเภทและใช้รถทําการขนส่งนอกเส้นทางหรือนอกท้องที่
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เดินรถหมุนเวียนสําหรับการขนส่งประจําทางด้วยรถ
ที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสาร
การจดทะเบียนรถ รถใหม่ รถเปลี่ยนประเภท รถที่แจ้งไม่ใช้ตลอดไป
การจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถเก่า พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒
การจดทะเบียนรถและการเปลี่ยนประเภทรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งไม่เสียภาษีรถตามมาตรา ๘๙ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒)
การแจ้งใช้รถที่ได้แจ้งหยุดใช้ชั่วคราวไว้ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแจ้งไม่ใช้รถชั่วคราวหรือตลอดไป (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแจ้งเลิกใช้รถที่จดทะเบียนแล้ว ตามมาตรา ๗๙ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแจ้งหยุดใช้รถเพื่อไม่เสียภาษีครั้งถัดไปตามมาตรา ๘๙ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ.๒๕๒๒)
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
การต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล
การต่ออายุทะเบียนและชําระภาษีรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง เส้นทางหมวด ๑ และ ๔ ใน
จังหวัดสกลนคร
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถโดยสาร
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทไม่ประจําทางด้วย
รถโดยสาร
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็ก
รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน
การถอนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การถอนรถประจําทาง
การถอนรถประเภทรถโดยสารไม่ประจําทาง
การถอนรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การถอนรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคน
การถอนหลักทรัพย์ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตาม
กฏหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
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การนํารถหรือเครื่องยนต์สําหรับรถที่มิได้จดทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร
การบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การบรรจุรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การบรรจุรถประจําทาง
การบรรจุรถประเภทรถโดยสารไม่ประจําทาง
การบรรจุรถประเภทส่วนบุคคล (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การบรรจุรถรับจ้างบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร
ไม่เกินเจ็ดคน
การเปลี่ยน ชื่อ, สกุล หรือการเปลี่ยนที่อยู่เจ้าของรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การเปลี่ยนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การเปลี่ยนรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่
ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้วแต่ยังไม่ดําเนินการ
ทางทะเบียน
การเปลี่ยนเลขเครื่องยนต์ เลขคัสซี กรณีรถบรรจุในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง
ระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกแล้วแต่ยังไม่ได้
ดําเนินการทางทะเบียน
การแปลใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การแปลหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถเป็นภาษาอังกฤษ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒)
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุกเฉพาะกิจ
การพิจารณาให้ความเห็นชอบรถบรรทุกวัสดุอันตราย
การเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การเพิ่มรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
การยกเลิกการประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถโดยสาร
การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก
การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการขนส่งทางบก
การยกเลิกใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
การยกเลิกประกอบการขนส่งประจําทาง
การย้ายเข้า (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การย้ายรถเข้า (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒)
การย้ายรถออก (พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๕๒)
การย้ายรถออกกรณียื่นคําขอที่จังหวัดต้นทาง (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การย้ายสถานที่จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
การรับชําระภาษีรถประจําปี (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
การรับชําระภาษีรถประจําปี โดยหน่วยงานอื่น (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)

๒๔.๑๒๔ การให้ความเห็นชอบรถบรรทุกและรถโดยสารที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญของตัวรถหรือเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถ
๒๔.๑๒๕ การให้ความเห็นชอบรถบรรทุกและรถโดยสารสร้างประกอบรายคัน
๒๔.๑๒๖ การให้ความเห็นชอบรถพ่วงและรถกึ่งพ่วง
๒๔.๑๒๗ การอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ
๒๔.๑๒๘ การอนุญาตนํารถที่จดทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร (พ.ร.บ. รถยนต์
พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒๔.๑๒๙ การอนุญาตให้มีเครื่องหมายพิเศษ
๒๔.๑๓๐ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง
๒๔.๑๓๑ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล
๒๔.๑๓๒ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถโดยสาร
๒๔.๑๓๓ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
๒๔.๑๓๔ การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
๒๔.๑๓๕ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจําทาง เส้นทางหมวด ๓
๒๔.๑๓๖ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประเภทส่วนบุคคล
๒๔.๑๓๗ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก
๒๔.๑๓๘ การออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศด้วยรถบรรทุกตามกฎหมายว่า
ด้วยการขนส่งทางบก
๒๔.๑๓๙ การโอนรถ (พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒๔.๑๔๐ การโอนรถ (พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.๒๕๒๒)
๒๔.๑๔๑ การจดทะเบียนรถสามล้อส่วนบุคคล ในเขตจังหวัดอื่น (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)
๒๕ สํานักงานสถิติจังหวัดสกลนคร จํานวน ๑ คู่มือ
๒๕.๑ คู่มือการให้บริการ การขอยืม/การขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร
๒๖ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จํานวน ๔ คู่มือ
๒๖.๑ การขออนุญาตขนย้าย จําหน่าย มีไว้ในครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพสาร
กาเฟอีน หรือเกลือของสารกาเฟอีน
๒๖.๒ การรับคําขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา
๒๖.๓ การออกหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า
๒๖.๔ งานขออนุญาตสินค้าตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๗ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร จํานวน ๑๔ คู่มือ
๒๗.๑ การรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
๒๗.๒ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้ลี้ยงดูในครอบครัว)
๒๗.๓ การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์(กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถาน
สงเคราะห์)
๒๗.๔ การรับเด็กที่มีบิดา มารดา/ศาลมีคําสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา (ทั้งกรณี
ทดลองเลี้ยงดูและไม่ต้องทดลองเลี้ยงดู) กรณีในประเทศ
๒๗.๕ ให้คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
๒๗.๖ การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
๒๗.๗ การขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
และสถานพัฒนาและฟื้นฟู
๒๗.๘ ต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ

สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
๒๗.๙ การรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ (อํานาจอนุมัติอยู่ที่คณะอนุกรรมการฯ
จังหวัด)
๒๗.๑๐ การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (อํานาจอนุมัติอยู่ที่คณะอนุกรรมการฯจังหวัด)
๒๗.๑๑ การออกบัตรประจําตัวคนพิการกรณี การขอมีบัตรประจําตัวคนพิการ
๒๗.๑๒ การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชํารุด บัตรสูญหายหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสําคัญของบัตรประจําตัวคนพิการ
๒๗.๑๓ การออกบัตรประจําตัวคนพิการ กรณีการยกเลิกการมีบัตรประจําตัวคนพิการ
๒๗.๑๔ การออกใบอนุญาตตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
๒๘ สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร – ไม่มีภารกิจ
๒๙ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร จํานวน ๗๖ คู่มือ
๒๙.๑ การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั
๒๙.๒ การขออนุญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน
๒๙.๓ การขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบนั เฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว์
๒๙.๔ การขออนุญาตนําหรือสั่งยาแผนปัจจุบันเข้ามาในราชอาณาจักร
๒๙.๕ การขออนุญาตผลิต ขาย นําหรือสั่ง ยาแผนโบราณ
๒๙.๖ การขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย หรือมีไว้ครอบครองเพื่อจําหน่าย ซึ่งยา
เสพติดให้โทษ
๒๙.๗ การขออนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก ขาย ขายนอกสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
๒๙.๘ การขอใบแทน แก้ไขเปลี่ยนแปลงในใบอนุญาตด้านยา
๒๙.๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตด้านยา
๒๙.๑๐ การขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง ทะเบียนตํารับยาโบราณฯที่พิจารณาโดยเจ้าหน้าที่
๒๙.๑๑ การออกใบแทนใบสําคัญขึ้นทะเบียนตํารับยา
๒๙.๑๒ การขึ้นทะเบียนตํารับยาโบราณสูตรเดี่ยวหรือยาหม่องสูตรที่เคยขึ้นทะเบียนแล้ว
๒๙.๑๓ การอนุญาตผลิตนําสั่งยาตัวอย่างเพื่อขึ้นทะเบียน (ยบ.๘)
๒๙.๑๔ การขออนุญาตโฆษณาขายยาทางสื่อทั่วไป
๒๙.๑๕ การขอจดแจ้งเครื่องสําอาง
๒๙.๑๖ การขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอํานาจ
๒๙.๑๗ การแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
๒๙.๑๘ การขอใบแทนใบรับแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑
๒๙.๑๙ การต่ออายุใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายชนิดที่ ๒
๒๙.๒๐ การขอใบแทนใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่ง
วัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
๒๙.๒๑ การแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๒
๒๙.๒๒ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบรับแจ้งการดําเนินการผลิต นําเข้า ส่งออก หรือ
มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๒
๒๙.๒๓ การต่ออายุใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
๒๙.๒๔ การขอใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย
ชนิดที่ ๓
๒๙.๒๕ การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ กรณีไม่ตรวจสถานที่
๒๙.๒๖ การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓
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การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิด
ที่ ๓ กรณีตรวจสถานที่
การขอรับเลขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน
การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหารและ การขอเพิ่มประเภทอาหาร
การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร
การขอย้ายสถานที่ผลิต สถานที่เก็บอาหาร กรณีเข้าข่ายโรงงาน
การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที่ผลิต)
การเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตผลิตอาหาร (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่
การขอเพิ่ม-ลดบริเวณหรืออาคารผลิตและสถานที่เก็บ
การขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิตอาหาร
การขออนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
การขอต่ออายุใบอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและการขอใบแทน
ใบอนุญาตฯ
การขอย้ายสถานที่นําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรและสถานที่เก็บอาหาร
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการที่รับอนุญาตนําหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นที่นอกเหนือจากอาหาร
ควบคุมเฉพาะ
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์อาหารประเภทนมโค
การขออนุญาตและแก้ไขรายการผลิตภัณฑ์+ประเภทวัตถุเจือปนอาหาร
การขออนุญาตโฆษณาอาหาร
การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์
การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
การขอย้ายหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายเครื่องมือแพทย์
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท ๒
การขอใบอนุญาตจําหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒ หมวด ก (สําหรับ
สถานพยาบาลภาครัฐหน่วยงานราชการ)
การขอใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์เพื่อใช้ใน
สถานพยาบาล (กรณีสถานพยาบาลเอกชน)
การต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์
การขออนุญาตการประกอบกิจการและดําเนินการคลินิก
การขอต่อใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการคลินิก
การขอเปลี่ยนตัวผู้ดําเนินการคลินิก
การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินการคลินิก
การแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก กรณีผู้รับอนุญาตตาย
การแจ้งเลิกคลินกิ

๒๙.๖๕
๒๙.๖๖
๒๙.๖๗
๒๙.๖๘
๒๙.๖๙

การชําระค่าธรรมเนียมคลินิก
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการคลินิก
การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก
การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการคลินิก_การขอใบแทนสมุดทะเบียน
สถานพยาบาล
๒๙.๗๐ การขอใบรับแจ้งสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนซึ่งไม่ต้องอยู่ในบังคับ
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑
๒๙.๗๑ การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการโรงพยาบาล
๒๙.๗๒ การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดําเนินการโรงพยาบาล/สมุดทะเบียนโรงพยาบาล
๒๙.๗๓ การเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการโรงพยาบาล/ประกอบกิจการ
โรงพยาบาล
๒๙.๗๔ การรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย(กรณีรายใหม่
และกรณีรายต่ออายุ)
๒๙.๗๕ การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย์แผนไทย
ของชาติ
๒๙.๗๖ การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๓๐ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร จํานวน ๓๖ คู่มือ
๓๐.๑ การออกใบอนุญาตให้นําไม้สักที่เคยอยู่ในสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเคยอยู่ในสภาพ
เป็นเครื่องใช้และพ้นจากสภาพเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือเครื่องใช้มาแล้วกว่า ๕ปี
๓๐.๒ การขอรับใบอนุญาตให้นําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด
๓๐.๓ การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง+ในท้องที่จังหวัด
๓๐.๔ การขออนุญาตนําเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราวใน
ท้องที่จังหวัด
๓๐.๕ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตในท้องที่
๓๐.๖ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต
๓๐.๗ การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด
๓๐.๘ การขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ในท้องที่จังหวัด
๓๐.๙ การอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้
แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การแปรรูปไม้ชั่วคราวเพื่อการค้า และการแปรรูปไม้
๓๐.๑๐ การขออนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป ในส่วนภูมิภาค
๓๐.๑๑ การอนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า+ซึ่งสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่น
ใดบรรดาที่ทําด้วยไม้หวงห้าม+ในส่วนภูมิภาค
๓๐.๑๒ การต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้+ในส่วนภูมิภาค
๓๐.๑๓ การอนุญาตให้ประทับตราประจําต่อหนังสือกํากับไม้แปรรูป+หนังสือกํากับไม้
ยางพาราแปรรูป+และหนังสือกํากับสิ่งประดิษฐ์+เครื่องใช้+หรือสิ่งอื่น
๓๐.๑๔ การรับโอน+การแก้ไขอาณาเขตและสาระสําคัญในการอนุญาต+ในส่วนภูมิภาค
๓๐.๑๕ การอนุญาตเก็บหาของป่าภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๓๐.๑๖ การอนุญาตทําไม้ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
๓๐.๑๗ การอนุญาตทําไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
๓๐.๑๘ การอนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม
๓๐.๑๙ การขออนุญาตเพื่อเข้าไป หรือผ่าน หรือใช้ทาง และการนํา หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เข้า
ไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา ๑๘)

๓๐.๒๐

การขอและการออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทํา
สวนป่า
๓๐.๒๑ การขึ้นทะเบียนตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
๓๐.๒๒ การขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๓๐.๒๓ การยกเลิกตราแสดงการเป็นเจ้าของไม้
๓๐.๒๔ การรับแจ้งและการออกหนังสือรับรองการแจ้งตัดหรือโค่นไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
๓๐.๒๕ การรับลงทะเบียนหนังสือบัญชีแสดงรายการไม้ที่ได้มาจากการทําสวนป่า
๓๐.๒๖ การออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๓๐.๒๗ การโอนทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า
๓๐.๒๘ การขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล
๓๐.๒๙ การขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลกรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯพิจาณา
๓๐.๓๐ การขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลกรณีเสนอไม่คณะอนุกรรมการฯพิจาณา
๓๐.๓๑ การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ําบาดาล
๓๐.๓๒ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
๓๐.๓๓ การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล
๓๐.๓๔ การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลกรณีเสนอคณะอนุกรรมการฯพิจารณา
๓๐.๓๕ การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลกรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณา
๓๐.๓๖ การขอเลิกใช้น้ําบาดาล
๓๑ สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร จํานวน ๔ คู่มือ
๓๑.๑ การโอนสิทธิ์การเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค (รายปี/
๓ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา หรือเช่าเพื่อทําเกษตรกรรม
เนื้อที่ไม่เกิน ๒ ไร่
๓๑.๒ การต่อสัญญาเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค(รายปี/๓
ปี) กรณีเช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวา หรือเช่าเพื่อทําเกษตรกรรมเนื้อ
ที่ไม่เกิน ๒ ไร่
๓๑.๓ การขอเช่าที่ดิน/อาคารของวัดร้างและศาสนสมบัติกลางส่วนภูมิภาค (รายปี/๓ปี) กรณี
เช่าเพื่ออยู่อาศัยเนื้อที่ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางวาหรือเช่าเพื่อทําเกษตรกรรมเนื้อที่ไม่เกิน
๒ ไร่
๓๑.๔ การขอหนังสือรับรองต่ออายุวีซ่าสําหรับพระภิกษุสามเณรและแม่ชีชาวต่างประเทศ
๓๒ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จํานวน ๒๔ คู่มือ
๓๒.๑ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
๓๒.๒ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์
๓๒.๓ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายวีดิทัศน์
๓๒.๔ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
๓๒.๕ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
๓๒.๖ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
๓๒.๗ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์
๓๒.๘ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายวีดิทัศน์
๓๒.๙ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
๓๒.๑๐ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
๓๒.๑๑ การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจําหน่าย
ภาพยนตร์
๓๒.๑๒ การขอเพิ่มขนาดพื้นที่ของสถานประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจําหน่ายวีดิทัศน์
๓๒.๑๓ การขอเพิ่มจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ

ในร้านวีดิทัศน์ (เกมการเล่น)
๓๒.๑๔ การขอเพิ่มจํานวนเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ในร้านวีดิทัศน์ (คาราโอเกะ)
๓๒.๑๕ การขอใบแทนใบอนุญาต
๓๒.๑๖ การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
๓๒.๑๗ การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายภาพยนตร์
๓๒.๑๘ การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจําหน่ายวีดิทัศน์
๓๒.๑๙ การแจ้งเปลี่ยนกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
๓๒.๒๐ การจดทะเบียนจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในสถานศึกษา
๓๒.๒๑ การจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
๓๒.๒๒ การจดทะเบียนจัดตั้งหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา
๓๒.๒๓ การรับจดแจ้งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมตําบล อําเภอ จังหวัด
๓๒.๒๔ ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมระดับสภาวัฒนธรรมจังหวัด อําเภอ ตําบล
๓๓ สํานักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร จํานวน ๗๓ คู่มือ
๓๓.๑ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
๓๓.๒ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๓.๓ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๓๓.๔ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
๓๓.๕ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๓.๖ การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๓๓.๗ การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
๓๓.๘ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
๓๓.๙ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๓.๑๐ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
๓๓.๑๑ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
๓๓.๑๒ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
๓๓.๑๓ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเลียมแบบ
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ทรงกระบอก
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเลียมแบบ
ทรงกระบอก
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม กรณีใช้ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
สถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ
สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สาม
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
ร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานทีเ่ ก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่สอง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรง
เก็บ ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
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โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภท
โรงเก็บ ลักษณะที่สอง
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการ สถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การออกใบแทนใบอนุญาตการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
การออกใบรับแจ้ง/แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ลักษณะที่สอง
การออกใบรับแจ้ง/แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทร้านจําหน่าย ลักษณะที่หนึ่ง
การออกใบรับแจ้ง/แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
การออกใบรับแจ้ง/แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง/แจ้งโอน การประกอบกิจการสถานที่เก็บ
รักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บ ลักษณะที่หนึ่ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
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การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน
ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน
ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ํามัน
การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐
การเลิกเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐
การออกใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๐
การจดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑
การเลิกเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑
การออกใบแทนใบทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันตามมาตรา ๑๑
การออกใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒
การเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้แจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒
การเลิกเป็นผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒
การออกใบแทนใบรับแจ้งเป็นผู้ขนส่งน้ํามันตามมาตรา ๑๒

รวม ๘๑๖ คู่มือ

