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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับชำระค่ ำธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับชาระค่าธรรมเนียมผู้พกั ในโรงแรม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 06/08/2015 14:56
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง (เบอร์ โทร 0-5429-9682)/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้ อบัญญัติจดั เก็บค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 สาหรับค่าธรรมเนียมจากผู้พกั โรงแรม อัตราไม่เกินร้ อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห้ องพัก
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2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียม และชาระค่าธรรมเนียมต่อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด ณ
สานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้ า ต่อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริ หารส่วนจังหวัด ตามแบบองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
ณสานักงานองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
4. ผู้ประกอบการเสียเบี ้ยปรับในกรณี
4.1กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมกับไม่ชาระค่าธรรมเนียมในเวลากาหนดเสียเบี ้ยปรับ2เท่าของ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องเสีย
4.2กรณียื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียม กับชาระค่าธรรมเนียมในเวลาที่กาหนดแต่ไม่ถกู ต้ อง เสียเบี ้ยปรับ ๑ เท่า
ของค่า
ธรรมเนียมที่ขาดไป
5. บทกาหนดโทษ
5.1ผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้ อบัญญัตินี ้ ต้ องระวางโทษไม่เกิน 5,000.- บาท
5.2ผู้มีหน้ าที่เสียค่าธรรมเนียม แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน6เดือนหรื อ ปรับไม่
เกิน
10,000.- บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
5.3ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จหรื อนาหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจาคุกไม่เกิน6เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000.บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
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6. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไขเพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะ
ดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
8. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ ว
เห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
9. จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ประกอบการยื่นแบบ
5 นาที
1.1 ระเบียนโรงแรม
(อบจ.รร. 1)
1.2 แบบยื่นรายการนาส่ง
เงินค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
จากผู้เข้ าพักในโรงแรม
(อบจ.รร. 2)
1.3 บัญชีรายละเอียดใน
การเก็บค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริ หารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 5
นาที
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

1.4 บัญชีผ้ พู กั และ
รายละเอียดในการเรี ยก
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริ หารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 6) เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่ออก
ใบเสร็ จรับเงิน

5 นาที

2)

องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

(1. ระยะเวลา : 5
นาที
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

ระเบียนโรงแรม
(อบจ.รร. 1)
แบบยื่นรายการ
นาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บารุงองค์การ
บริ หารส่วน
จังหวัดจากผู้เข้ า
พักในโรงแรม
(อบจ.รร. 2)
บัญชี
รายละเอียดใน
การเก็บ
ค่าธรรมเนียม
บารุงองค์การ
บริ หารส่วน
จังหวัด (อบจ.รร.
3)
บัญชีผ้ พู กั และ รายละเอียดใน
การเรี ยก
ค่าธรรมเนียม
บารุงองค์การ
บริ หารส่วน
จังหวัด (อบจ.รร.
6)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมจำกผู้พักโรงแรม อัตรำไม่ เกินร้ อยละ 3 ของอัตรำค่ ำเช่ ำห้ องพัก
ค่ ำธรรมเนียม 3 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ิิ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก 422/1 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัด
ลาปาง 52180 (เบอร์ โทร 0-5429-9682 เบอร์ โทรสาร 0-5429-9452)
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน www.maephrik.net
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
1. ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
2. แบบยื่นรายการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดจากผู้เข้ าพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2) 3. บัญชีรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3) 4. บัญชีผ้ พู กั และรายละเอียดในการเรี ยกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (อบจ.รร. 6)
19. หมำยเหตุ
06/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก
อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง สถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ
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