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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรร้ ำนวีดทิ ัศน์ (คำรำโอเกะ)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
กระทรวง:กระทรวงวัฒนธรรม
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านวีดทิ ศั น์ (คาราโอเกะ)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทศั น์พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิ จการร้านวีดิทศั น์พ.ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้ านวีดิ
ทัศน์พ.ศ. 2552
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
60วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 1
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านวีดทิ ศั น์ (คาราโอเกะ) สานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดลาพูนสาเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 21:17
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
เลขที ่ 33 หมู่ 1 ถนนหน้าวัดพระยื นตาบลเวี ยงยองอาเภอเมื องลาพูนจังหวัดลาพูน 51000
โทร.0-5351-0243 โทรสาร.0-5351-0244/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1) เวลาพักคื อ 12.00 น. – 13.00 น.
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2) ควรเข้ารับบริ การในวันและเวลาทาการหรื อก่อนปิ ดทาการครึ่ งชัว่ โมง )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกิจการร้ านวีดทิ ศั น์ (คาราโอเกะ) โดยทาเป็ นธุรกิจหรื อได้ รับประโยชน์ตอบแทนจะต้ องได้ รับ
อนุญาตประกอบกิจการจากนายทะเบียน
การขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
หมายเหตุ : ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ วและแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาขอ (รว 1) พร้ อม
เอกสารและหลักฐาน

10 นาที

การพิจารณา

พิจารณาการออก
ใบอนุญาต

45 วัน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลาพูน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดลาพูน

หมำยเหตุ

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 46 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) บัตรประจำตัว
สำนักบริ หำรกำร 0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(พร้ อมรับรอง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชน
หนังสือเดินทำง

ทะเบียน
กองหนังสือ
เดินทำง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ
3)

หมำยเหตุ
สำเนำถูกต้ อง)
(หรื อสำเนำ
ใบสำคัญ
ประจำตัวคนต่ำง
ด้ ำวพร้ อมด้ วย
สำเนำใบสำคัญ
ถิ่นที่อยูใ่ น
รำชอำณำจักรหรื อ
หลักฐำนกำรได้ รับ
อนุญำตให้ เข้ ำมำ
ในรำชอำณำจักร
เป็ นกำรชัว่ ครำว
ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้ วยคนเข้ ำเมือง
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญำตเป็ นคน
ต่ำงด้ ำวพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องทังบุ
้ คคล
ธรรมดำและนิติ
บุคคล)
(แสดง
วัตถุประสงค์ซงึ่
ออกมำแล้ วไม่เกิน
6 เดือนพร้ อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี))
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำขออนุญำต/
คำขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต
ประกอบกิจกำร
ร้ ำนวีดิทศั น์ (รว
1)
รูปถ่ำยครึ่งตัว
หน้ ำตรงไม่สวม
หมวกขนำด 4x6
เซนติเมตรซึง่ ถ่ำย
มำแล้ วไม่เกิน 6
เดือน
แผนที่สงั เขป
แสดงบริเวณที่ตงั ้
ของร้ ำนวีดทิ ศั น์
แบบแปลน
แผนผังแสดง
พื ้นที่ให้ บริกำร
ของร้ ำนวีดทิ ศั น์
รูปถ่ำยของสถำน
ประกอบกิจกำร
รูปที่ 1 ระยะไกล
ภำยนอกอำคำร
ให้ เห็นที่ตงสถำน
ั้
ประกอบกิจกำร
รูปที่ 2 ระยะใกล้
ให้ เห็นด้ ำนหน้ ำ

สำนักพิจำรณำ
ภำพยนตร์ และวีดิ
ทัศน์

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

-
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ที่

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สถำนประกอบ
กิจกำรรูปที่ 3
ภำยในสถำน
ประกอบกิจกำร
ให้ เห็นลักษณะ
กำรประกอบ
กิจกำรหรื อกำร
ให้ บริกำร
สำเนำ
ใบอนุญำตเดิม
หรื อสำเนำใบ
แทนใบอนุญำต
หนังสือมอบ
อำนำจ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

(ติดอำกรแสตมป์
ตำมกฎหมำย
พร้ อมรับรอง
สำเนำถูกต้ องใน
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
มอบอำนำจและ
ผู้รับมอบอำนำจ
กรณีนิติบคุ คลให้
ประทับตรำนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี))

7)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ต่ ออำยุใบอนุญำตประกอบกิจกำรร้ ำนวีดทิ ัศน์ (คำรำโอเกะ)
ค่ ำธรรมเนียม500 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสานักพิจารณาภาพยนตร์ และวีดิทศั น์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเลขที่ 14 ถนนเทียมร่วม
มิตรแขวงห้ วยขวางเขตห้ วยขวางกทม. 10310 โทรศัพท์ 0 2645 4600 ต่อ 5201, 5202 โทรสาร 0 2645 4698
หมายเหตุ
Click here to enter text.
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์ปฏิบตั ิการต่อต้ านการทุจริ ตสานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเลขที่ 666 อาคารธ
นาลงกรณ์ถนนบรมราชชนนีแขวงบางบาหรุเขตบางพลัดกทม. 10700 โทรศัพท์ 02422 8927–8 โทรสาร 0
2446 8343
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสายด่วนวัฒนธรรม 1765
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูนเลขที่ 33 หมู่ 1 ถนนหน้ าวัดพระยืนตาบลเวียงยอง
อาเภอเมืองลาพูนจังหวัดลาพูน 51000 โทร.0-5351-0243 โทรสาร.0-5351-0244
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
กฎกระทรวงว่าด้ วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้ านวีดิทศั น์พ .ศ. 2552
2)

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้ านวีดทิ ศั น์ (คาราโอเกะ)
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์

29/07/2558
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สถำนะ

รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

