คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรรั บชำระค่ ำธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับชาระค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พกั ในโรงแรม
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง : ข้ อบัญญัตอิ งค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พกั ในโรงแรม พ.ศ.2549
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ – ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย/ข้ อกำหนด ฯลฯ
: ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน : 12
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด : 12
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด : 12
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับชาระค่าธรรมเนียมผู้พกั ในโรงแรม
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถำนที่ให้ บริกำร : ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร : เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตังแต่
้ เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพกั เที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดมีอานาจออกข้ อบัญญัตจิ ดั เก็บค่าธรรมเนียมตามข้ อบัญญัตอิ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เรื่ อง การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พกั ใน
โรงแรม พ.ศ. 2549 สาหรับค่าธรรมเนียมจากผู้พกั โรงแรมอัตราไม่เกินร้ อยละ 2 ของอัตราค่าเช่าห้ องพัก
2. วิธีการ
ผู้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียมและชาระค่าธรรมเนียมต่อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
3. เงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้ าต่อเจ้ าหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองตามแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

4. บทกาหนดโทษ
4.1 ผู้พกั ใดไม่เสียค่าธรรมเนียมให้ แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองในอัตราร้ อยละ 2 ของค่าเช่า
ห้ องพัก ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4.2 ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พกั ในโรงแรมในอัตราร้ อยละ 2
ของค่าเช่าห้ องพักแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองทุกครัง้ ที่มีการเรี ยกเก็บค่าเช่าห้ องพัก ต้ องระวาง
โทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4.3 ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นาส่งค่าธรรมเนียมให้ แก่องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
ในอัตราร้ อยละ 2 ของค่าเช่าห้ องพักภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปพร้ อมบัญชีผ้ พู กั และรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4.4 ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม ผู้พกั หรื อผู้เกี่ยวข้ องผู้ใด ไม่ให้ ถ้อยคา หรื อไม่สง่ เอกสารหรื อ
หลักฐานอื่นใดให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ที่มีหนังสือเรี ยกเก็บมาเพื่อตรวจสอบโดยไห้ เวลาผู้นนไม้
ั ้ น้อยกว่า 7 วัน
นับแต่วนั รับหนัวสือ ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรื อปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4.5 ผู้ใดแจ้ งข้ อความอันเป็ นเท็จ ให้ ถ้อยคาอันเป็ นเท็จ หรื อนาพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่
ส่งเสียค่าธรรมเนียม ไม่เรี ยกเก็บค่าธรรมเนียม หรื อไม่นาส่งค่าธรรมเนียม ต้ องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 6
เดือน หรื อปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
4.6 ให้ ความผิดตามข้ อบัญญัตนิ ี ้เป็ นความผิดที่เปรี ยบเทียบได้ และให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้มี
อานาจเปรี ยบเทียบ
เมื่อผู้กระทาผิดได้ ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรี ยบเทียบภายในสามสิบวัน นับแต่วนั ที่มีการ
เปรี ยบเทียบ ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
5. กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข
เพิ่มเติมได้ ในขณะนันผู
้ ้ รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/
เพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
7. ระยะเวลาการให้ บริการตามคูม่ ือเริ่มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคาขอได้ ตรวจสอบคาขอและรายการ
เอกสารหลักฐานแล้ วเห็นว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
8. จะดาเนินการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ประกอบการยื่นแบบ
1.1 ระเบียนโรงแรม

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
5 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

(อบจ.รร. 1)
1.2 แบบยื่นรายการนาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้ า
พักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1.3 บัญชีรายละเอียดในการ
เก็บค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 3)
1.4 บัญชีผ้ พู กั และรายละเอียดในการเรี ยกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)
เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
เอกสาร
เจ้ าหน้ าที่ออกใบเสร็จรับเงิน 5 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
อ่างทอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 10 นาที
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ได้ ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
ำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
ระเบียนโรงแรม 1
0
ฉบับ
1)
(อบจ.รร. 1)
แบบยื่นรายการ 1
0
ฉบับ
2) นาส่งเงิน
ค่าธรรมเนียม

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บารุงองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดจากผู้เข้ า
พักในโรงแรม
(อบจ.รร. 2)

บัญชีรายละเอียด ในการเก็บค่าธรรม3) เนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 3)
บัญชีผ้ พู กั และ
รายละเอียดใน
การเรี ยกค่าธรรม4)
เนียมบารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
(อบจ.รร. 6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่นๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียมจำกผู้พักโรงแรม อัตรำไม่ เกินร้ อยละ 2 ของอัตรำค่ ำเช่ ำห้ องพัก
ค่ ำธรรมเนียม 2 %
หมำยเหตุ –
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3587-3301 www.angt.go.th
หมายเหตุ ถ.โพธิ์พระยา – ท่าเรื อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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) ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)
2) แบบยื่นรายการนาส่งเงินค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้ าพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)
3) บัญชีรายละเอียดในการเก็บค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3)
4) บัญชีผ้ พู กั และรายละเอียดในการเรี ยกค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริ หารส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)
19. หมำยเหตุ
จัดทาโดย
อนุมตั ิโดย
เผยแพร่โดย

ฝ่ ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
นายกองค์การบริ หารส่วนจังหวัดอ่างทอง
1. ประกาศ ณ สานักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง
2. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอ่างทอง
3. www.angt.go.th

