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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับชำระค่ำธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

ชื่อกระบวนงำน : การรับชาระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข่ องงำนบริกำร : รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
วัน
ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 20:54
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร ติดต่อประชาสัมพันธ์ อบจ.ปราจีนบุรี
โทรศัพท์: 0 3721 1840,0 3721 2142, 0 3721 1562 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมำยเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ กองคลังฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์/โทรสาร: 0 3721 1562 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –

12. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ คำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้อบัญญัติจดั เก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540
สาหรับค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรมอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก
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2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมและชาระค่าธรรมเนียมต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดณสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดณสานักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
4.1 กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมกับไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลากาหนดเสียเบีย้ ปรับ 2เท่าของ
ค่าธรรมเนียมที่ตอ้ งเสีย
4.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมกับชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนดแต่ไม่ถูกต้องเสียเบี้ยปรับ๑เท่า
ของค่าธรรมเนียมที่ขาดไป
5. บทกาหนดโทษ
5.1 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท
5.2 ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมแต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
5.3 ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จหรือนาหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
6. กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไขเพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคาขอ
และผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
แก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พจิ ารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิม่ เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
8. ระยะเวลาการให้บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอได้ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามี
ความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคูม่ ือประชาชน
9. จะดาเนินการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พจิ ารณาแล้วเสร็จ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
ผู้ประกอบการยื่นแบบ
1.1 ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
1.2 แบบยื่นรายการนาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
5 นาที

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
ปราจีนบุรี

หมำยเหตุ

(1.ระยะเวลา: 5 นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
ส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม
(อบจ.รร. 2)
1.3 บัญชีรายละเอียดในการเก็บ
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3)
1.4 บัญชีผู้พักและรายละเอียดใน
การเรียกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงิน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

คือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปราจีนบุร)ี

5 นาที

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นาที
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวน
จำนวนเอกสำร
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
เอกสำร
สำเนำ
เอกสำร
ฉบับจริง
1) ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
1
0
แบบยื่นรายการนาส่งเงิน
1
0
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
2)
บริหารส่วนจังหวัดจากผูเ้ ข้าพัก
ในโรงแรม (อบจ.รร. 2)
บัญชีรายละเอียดในการเก็บ
1
0
3) ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3)
บัญชีผู้พักและรายละเอียดใน
1
0
4)
การเรียกค่าธรรมเนียมบารุง

(1. ระยะเวลา : 5นาที (ระบุ
ระยะเวลาที่ให้บริการ
จริง)
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
คือองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราจีนบุรี

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

-

ฉบับ

-

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 6)
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
จำนวนเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ออกเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียม จากผู้พักโรงแรมอัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้องพัก
ค่ำธรรมเนียม 3 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท์ : 0 3721 1840, 0 3721 2142, 0 3721 1562
หมำยเหตุ (ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหรือเว็บไซต์ www.prachinpao.go.th)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก
เขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1) 2. แบบยื่นรายการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักใน
โรงแรม (อบจ.รร. 2) 3. บัญชีรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร.3) 4. บัญชีผู้พัก
และรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมตั ิโดย
เผยแพร่โดย

03/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงานก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีสถ.มท.
นางบังอร วิลาวัลย์
อบจ.ปราจีนบุรี

