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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งเปลี่ยนกรรมกำรผู้จัดกำรหรื อผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคลซึ่งได้ รับ
ใบอนุญำตประกอบกิจกำรให้ เช่ ำแลกเปลี่ยนหรือจำหน่ ำยวีดทิ ัศน์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
กระทรวง:กระทรวงวัฒนธรรม
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งเปลี่ยนกรรมการผู้จดั การหรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลซึง่ ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการให้ เช่าแลกเปลี่ยนหรื อจาหน่ายวีดิทศั น์
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทศั น์พ.ศ. 2551
2)

กฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตประกอบกิ จการให้เช่าแลกเปลี ่ยนหรื อจาหน่ายภาพยนตร์
และวีดิทศั น์พ.ศ. 2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่ระบุ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้ งเปลี่ยนกรรมการผู้จดั การหรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิตบิ คุ คลซึง่ ได้ รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการให้ เช่าแลกเปลี่ยนหรื อจาหน่ายวีดทิ ศั น์สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน 33 หมู่ที่ 1 ตาบลเวี ยงยองอาเภอเมื องจังหวัดลาพูน
51000
โทรศัพท์ 053-510243 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (1) เวลาพักคื อ 12.00 น. ถึง 13.00 น.
2) ควรเข้ารับบริ การในวันและเวลาทาการหรื อก่อนปิ ดทาการครึ่ งชัว่ โมง )
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีที่ผ้ รู ับใบอนุญาตซึง่ เป็ นนิตบิ คุ คลเปลี่ยนกรรมการผู้จดั การหรื อผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลให้ ผ้ รู ับใบอนุญาต
แจ้ งต่อนายทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนกลางประกาศกาหนดพร้ อมด้ วยเอกสารและหลักฐานทังนี
้ ้ภายในสิบห้ าวัน
นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หมายเหตุ : ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
รับใบแจ้ ง (ปว 3) พร้ อม
เอกสารและลักฐาน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักพิจารณา
ภาพยนตร์ และ
วีดทิ ศั น์

หมำยเหตุ

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นาที
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
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ 0
1) บุคคล
การค้ า

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

หมำยเหตุ
(แสดง
วัตถุประสงค์ซงึ่
ออกมาแล้ วไม่เกิน
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ที่

2)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือเดินทาง

สานักบริ หารการ
ทะเบียน
กองหนังสือ
เดินทาง

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
6 เดือนพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล (ถ้ ามี))
(พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
(หรื อสาเนา
ใบสาคัญ
ประจาตัวคนต่าง
ด้ าวพร้ อมด้ วย
สาเนาใบสาคัญ
ถิ่นที่อยูใ่ น
ราชอาณาจักรหรื อ
หลักฐานการได้ รับ
อนุญาตให้ เข้ ามา
ในราชอาณาจักร
เป็ นการชัว่ คราว
ตามกฎหมายว่า
ด้ วยคนเข้ าเมือง
ในกรณีที่ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตเป็ นคน
ต่างด้ าวพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ องทังบุ
้ คคล
ธรรมดาและนิติ
บุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบแจ้ งเปลี่ยน
กรรมการ
ผู้จดั การหรื อผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล
ซึง่ ได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
ให้ เช่า
แลกเปลี่ยนหรื อ
จาหน่ายวีดทิ ศั น์
(ปว 3)
รูปถ่ายครึ่งตัว
หน้ าตรงไม่สวม
หมวกขนาด 4x6
เซนติเมตรซึง่ ถ่าย
มาแล้ วไม่เกิน 6
เดือนของ
กรรมการ
ผู้จดั การหรื อผู้มี
อานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คล
ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
หนังสือมอบ
อานาจ

กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม

1

-

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ติดอากรแสตมป์
ตามกฎหมาย
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องใน
สาเนาบัตร
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ
กรณีนิติบคุ คลให้
ประทับตรานิติ
บุคคล (ถ้ ามี))

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสานักวัฒนธรรมจังหวัดลาพูนเลขที่ 33 หมูท่ ี่ 1 ตาบลเวียงยองอาเภอเมืองจังหวัดลาพูน
51000 โทรศัพท์ 053-510243 โทรสาร 053-510244
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 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)
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ มการแจ้ งเปลี่ยนกรรมการสถานประกอบกิจการร้ านให้ เช่าแลกเปลี่ยนหรื อ
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จาหน่ายวีดทิ ศั น์
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

29/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

