
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การรบัชําระคา่ธรรมเนยีมผูพ้กัในโรงแรม 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดฉะเชงิเทรากระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1. หลักเกณฑ ์
 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดมอํีานาจออกขอ้บัญญัตจัิดเกบ็คา่ธรรมเนยีมตามพระราชบัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดพ.ศ. 2540 
สําหรับคา่ธรรมเนยีมจากผูพั้กโรงแรมอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของอัตราคา่เชา่หอ้งพัก 
 
2. วธิกีาร 
 
ผูป้ระกอบการยนืแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีมและชําระคา่ธรรมเนยีมตอ่เจา้หนา้ทขีององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดณสํานักงาน
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด 
 
3. เงอืนไขในการยนืคําขอ 
 
ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนสถานการคา้ตอ่เจา้หนา้ทขีององคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณ
สํานักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
4. ผูป้ระกอบการเสยีเบยีปรับในกรณี 
 
  4.1กรณีไมย่นืแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีมกบัไมช่ําระคา่ธรรมเนียมในเวลากําหนดเสยีเบยีปรับ2เทา่ของคา่ธรรมเนียมทตีอ้ง
เสยี 
 
  4.2กรณียนืแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีมกบัชําระคา่ธรรมเนยีมในเวลาทกํีาหนดแตไ่มถ่กูตอ้งเสยีเบยีปรับ๑เทา่ของคา่ 
 
ธรรมเนียมทขีาดไป 
 
5. บทกําหนดโทษ 
 
  5.1ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบัิตติามขอ้บัญญัตนีิตอ้งระวางโทษไมเ่กนิ 5,000.- บาท 
  5.2ผูม้หีนา้ทเีสยีคา่ธรรมเนียมแตไ่มย่นืแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีมตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 
 
10,000.- บาทหรอืทังจําทงัปรับ 
 
  5.3ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จหรอืนําหลักฐานมาแสดงเท็จระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ6เดอืนหรอืปรับไมเ่กนิ 10,000.- บาทหรอื
ทังจําทงัปรับ 
 
6. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ขเพมิเตมิไดใ้นขณะนันผูรั้บคํา
ขอและผูย้นืคําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาใหผู้ย้นืคําขอ
ดําเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิหากผูย้นืคําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพมิเตมิภายในระยะเวลาทกํีาหนดผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอ
และเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
7. พนักงานเจา้หนา้ทจีะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้นืคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื 
ยนืเอกสารเพมิเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนันเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
8. ระยะเวลาการใหบ้รกิารตามคูม่อืเรมินับหลังจากเจา้หนา้ทผีูรั้บคําขอไดต้รวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว้ 
เห็นวา่มคีวามครบถว้นตามทรีะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน 
 



9. จะดําเนนิการแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้นืคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทพีจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดฉะเชงิเทรากองคลงัฝ่ายเรง่รัดและ
จัดเกบ็รายได ้51/4 หมูท่ ี1 ตําบลบางแกว้อําเภอเมอืง
ฉะเชงิเทราจังหวดัฉะเชงิเทรา 24000 โทรศพัท ์0-3809-3711-5 
ตอ่ 311-312 โทรสาร 0-3809-3718 เว็บไซต ์
www.cpao.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุททีางราชการกําหนด) ตงัแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทยีง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :10 นาท ี
 

ลาํดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูป้ระกอบการยนืแบบ 
1.1 ระเบยีนโรงแรม (อบจ.รร. 1) 
1.2 แบบยนืรายการนําสง่เงนิคา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดจากผูเ้ขา้พักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)                  
1.3 บัญชรีายละเอยีดในการเกบ็คา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์าร
บรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.รร. 3) 
1.4 บัญชผีูพั้กและรายละเอยีดในการเรยีกคา่ธรรมเนยีมบํารงุ
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.รร. 6) เพอืใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจสอบเอกสาร 
 
(หมายเหต:ุ (กองคลังฝ่ายเรง่รัดและจัดเก็บรายได)้) 

5 นาที องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทอีอกใบเสร็จรับเงนิ 
(หมายเหต:ุ (กองคลังฝ่ายเรง่รัดและจัดเก็บรายได)้) 

5 นาท ี องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

ระเบยีนโรงแรม (อบจ.รร. 1) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แบบยนืรายการนําสง่เงนิคา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัจากผูเ้ขา้พกัในโรงแรม (อบจ.รร. 2) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

บญัชรีายละเอยีดในการเก็บคา่ธรรมเนยีมบาํรงุองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดั (อบจ.รร. 3) 
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

บญัชผีูพ้กัและรายละเอยีดในการเรยีกคา่ธรรมเนยีมบาํรงุองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั (อบจ.รร. 6) 

- 



ลาํดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
ฉบบัจรงิ1ฉบับ 
สาํเนา0ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมจากผูพ้กัโรงแรมอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ของอตัราคา่

เชา่หอ้งพกั 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดฉะเชงิเทรากองคลงัฝ่ายเรง่รัดและจัดเกบ็รายได ้ 51/4 หมูท่ ี1 ตําบลบางแกว้อําเภอ

เมอืงฉะเชงิเทราจังหวัดฉะเชงิเทรา 24000 โทรศัพท ์0-3809-3711-5 ตอ่ 311-312 โทรสาร 0-3809-3718 
เว็บไซต ์www.cpao.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

2) ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัดฉะเชงิเทราศาลากลางจังหวัดฉะเชงิเทราถนนเรอืงวฒุตํิาบลหนา้เมอืงอําเภอเมอืง
ฉะเชงิเทราจังหวดัฉะเชงิเทรา 24000 โทร 0-3851-2520 ตอ่ 118 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชอืแบบฟอรม์
1) 1. ระเบยีนโรงแรม (อบจ.รร. 1)                 2. แบบยนืรายการนําสง่เงนิคา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์ารบรหิารสว่น

จังหวัดจากผูเ้ขา้พักในโรงแรม (อบจ.รร. 2) 3. บัญชรีายละเอยีดในการเกบ็คา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์ารบรหิารสว่น
จังหวัด (อบจ.รร. 3) 4. บัญชผีูพั้กและรายละเอยีดในการเรยีกคา่ธรรมเนยีมบํารงุองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัด 
(อบจ.รร. 6) 
(หมายเหต:ุ -) 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การรับชําระคา่ธรรมเนยีมผูพั้กในโรงแรม 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สํานักบรหิารการคลงัทอ้งถนิกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถนิสํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถนิ 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทเีบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดพ.ศ. 2540 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทอ้งถนิ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีําหนดระยะเวลา:- 
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี



ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลยีตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทมีากทสีดุ 0 

 จํานวนคําขอทนีอ้ยทสีดุ 0 
 
ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การรับชําระคา่ธรรมเนยีมผูพั้กในโรงแรมองคก์ารบรหิารสว่นจังหวัดฉะเชงิเทรา  01/09/2015 
17:02 
 
 

เอกสารฉบบันีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทเีผยแพรคู่ม่อื: - 


