คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับชําระค่าธรรมเนียมผูพ
้ ักในโรงแรม
หน่วยงานทีให้บริการ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจออกข ้อบัญญัตจ
ิ ัดเก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540
สําหรับค่าธรรมเนียมจากผู ้พักโรงแรมอัตราไม่เกินร ้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห ้องพัก
2. วิธก
ี าร
ผู ้ประกอบการยืนแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมและชําระค่าธรรมเนียมต่อเจ ้าหน ้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดณสํานั กงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เงือนไขในการยืนคําขอ
ผู ้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค ้าต่อเจ ้าหน ้าทีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดณ
สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ผู ้ประกอบการเสียเบียปรับในกรณี
4.1กรณีไม่ยนแบบแสดงรายการค่
ื
าธรรมเนียมกับไม่ชําระค่าธรรมเนียมในเวลากําหนดเสียเบียปรับ2เท่าของค่าธรรมเนียมทีต ้อง
เสีย
4.2กรณียนแบบแสดงรายการค่
ื
าธรรมเนียมกับชําระค่าธรรมเนียมในเวลาทีกําหนดแต่ไม่ถก
ู ต ้องเสียเบียปรับ๑เท่าของค่า
ธรรมเนียมทีขาดไป
5. บทกําหนดโทษ
5.1ผู ้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อบัญญัตน
ิ ต
ี ้องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท
5.2ผู ้มีหน ้าทีเสียค่าธรรมเนียมแต่ไม่ยนแบบแสดงรายการค่
ื
าธรรมเนียมต ้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน
10,000.- บาทหรือทังจําทังปรับ
5.3ผู ้ใดแจ ้งข ้อความอันเป็ นเท็จหรือนํ าหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจําคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000.- บาทหรือ
ทังจําทังปรับ
6. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วนและไม่อาจแก ้ไขเพิมเติมได ้ในขณะนั นผู ้รับคํา
ขอและผู ้ยืนคําขอจะต ้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร ้อมกําหนดระยะเวลาให ้ผู ้ยืนคําขอ
ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมหากผู ้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก ้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู ้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนั กงานเจ ้าหน ้าทีจะยังไม่พจ
ิ ารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู ้ยืนคําขอจะดําเนินการแก ้ไขคําขอหรือ
ยืนเอกสารเพิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั นเรียบร ้อยแล ้ว
8. ระยะเวลาการให ้บริการตามคูม
่ อ
ื เริมนั บหลังจากเจ ้าหน ้าทีผู ้รับคําขอได ้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแล ้ว
เห็นว่ามีความครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน

9. จะดําเนินการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืนคําขอทราบภายใน 7 วันนั บแต่วน
ั ทีพิจารณาแล ้วเสร็จ

่ งทางการให้บริการ
ชอ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากองคลังฝ่ ายเร่งรัดและ
จัดเก็บรายได ้ 51/4 หมูท
่ ี 1 ตําบลบางแก ้วอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3809-3711-5
ต่อ 311-312 โทรสาร 0-3809-3718 เว็บไซต์
www.cpao.go.th/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และสว่ นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :10 นาที
ลําด ับ
1)

2)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ประกอบการยืนแบบ
1.1 ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
1.2 แบบยืนรายการนํ าส่งเงินค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจากผู ้เข ้าพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)
1.3 บัญชีรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3)
1.4 บัญชีผู ้พักและรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียมบํารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6) เพือให ้เจ ้าหน ้าที
ตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
5 นาที

่ นทีร ับผิดชอบ
สว
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 นาที

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา

้
(หมายเหตุ: (กองคลังฝ่ ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได))
การพิจารณา
เจ ้าหน ้าทีออกใบเสร็จรับเงิน
้
(หมายเหตุ: (กองคลังฝ่ ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ื
ลําด ับ
ชอเอกสาร
จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุ่ เงินค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารสว่ น
2)
แบบยืนรายการนําสง
จ ังหว ัดจากผูเ้ ข้าพ ักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุ3)
บ ัญชรี ายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหาร
ส่วนจ ังหว ัด (อบจ.รร. 3)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุี พ
4)
บ ัญชผ
ู ้ ักและรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การ
่ นจ ังหว ัด (อบจ.รร. 6)
บริหารสว

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

ลําด ับ

ื
ชอเอกสาร
จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง1ฉบับ
ํ เนา0ฉบับ
สา
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจากผูพ
้ ักโรงแรมอ ัตราไม่เกินร้อยละ 3 ของอ ัตราค่า
่ ห้องพ ัก
เชา
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 3 บาท

่ งทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ชอ
่ งทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
ลําด ับ
ชอ
1)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรากองคลังฝ่ ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได ้ 51/4 หมูท
่ ี 1 ตําบลบางแก ้วอําเภอ
เมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 0-3809-3711-5 ต่อ 311-312 โทรสาร 0-3809-3718
เว็บไซต์ www.cpao.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราถนนเรืองวุฒต
ิ ําบลหน ้าเมืองอําเภอเมือง
ฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร 0-3851-2520 ต่อ 118
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ื
ลําด ับ
ชอแบบฟอร์
ม
1)
1. ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
2. แบบยืนรายการนํ าส่งเงินค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจากผู ้เข ้าพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2) 3. บัญชีรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.รร. 3) 4. บัญชีผู ้พักและรายละเอียดในการเรียกค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 6)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้าหน้าที
ข้อมูลสา
ื
ชอกระบวนงาน
:การรับชําระค่าธรรมเนียมผู ้พักในโรงแรม
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท ้องถินกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถินสํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ.ศ. 2540
ระด ับผลกระทบ:บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ื างอิงของคูม
ชออ้
่ อ
ื ประชาชน:การรับชําระค่าธรรมเนียมผู ้พักในโรงแรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 01/09/2015
17:02
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

