ลําดับที่ 13
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การรับชําระคาธรรมเนียมผูพ กั ในโรงแรม
องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
กระบวนงาน: การรับชําระคาธรรมเนียมผูพ กั ในโรงแรม
#
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี / ติดตอ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ
องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด มี อํ า นาจออกข อ บั ญ ญั ติ จั ด เก็ บ ค า ธรรมเนี ย มตาม
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2549 สําหรับคาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม
อัตราไมเกินรอยละ 0.50 ของอัตราคาเชาหองพัก
2. วิธีการ
ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการคาธรรมเนียม และชําระคาธรรมเนียมตอเจาหนาที่
ขององคการบริหารสวนจังหวัด ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
ผูประกอบการจดทะเบียนสถานการคา ตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม
แบบองคการบริหารสวนจังหวัด ณ สํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
4. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี
4.1 กรณีไมยื่น แบบแสดงรายการคาธรรมเนียมกับไมชํา ระคาธรรมเนียมในเวลา
กําหนด โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
4.2 กรณียื่นแบบแสดงรายการคาธรรมเนียม กับชําระคาธรรมเนียมในเวลาที่กําหนด
แตไมถูกตอง เสียเบี้ยปรับ 1 เทา ของคาธรรมเนียมที่ขาดไป โทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
5. บทกําหนดโทษ
5.1 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ตองระวางโทษไมเกิน 5,000.- บาท
5.2 ผูมีหนาที่เสียคาธรรมเนียม แตไมยื่นแบบแสดงรายการคาธรรมเนียมตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ ปรับไมเกิน 5,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
5.3 ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จ หรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ระวางโทษจําคุกไม
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
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6. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไม
อาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการ
เอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่น
คําขอไมดําเนิน การแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอ
และเอกสารประกอบการพิจารณา
7. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวา
ผูยื่น คํา ขอจะดํา เนิ น การแกไ ขคํ าขอหรือ ยื่น เอกสารเพิ่ม เติ มครบถวนตามบั น ทึ กสองฝา ยนั้ น
เรียบรอยแลว
8. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคํา
ขอและรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน
9. จะดํ าเนิ น การแจ งผลการพิจ ารณาให ผูยื่น คําขอทราบภายใน 7 วั น นั บแต วัน ที่
พิจารณาแลวเสร็จ
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
#
ขั้นตอน
ระยะเวลา หนวยงานผูรบั ผิดชอบ
1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1 นาที กระทรวงมหาดไทย
ผูประกอบการยื่นแบบ 1.1 ระเบียนโรงแรม
กรมสงเสริมการปกครอง
(อบจ.รร. 1) 1.2 แบบยื่นรายการนําสงเงิน
ทองถิ่น องคการบริหาร
คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด
สวนจังหวัดชลบุรี
จากผูเขาพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2) เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร ( 1. ระยะเวลา : 1
นาที (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 2.
หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน
จังหวัดชลบุรี )
2 ประเภท การพิจารณา
2 นาที กระทรวงมหาดไทย
เจาหนาที่ออกใบเสร็จรับเงิน ( 1. ระยะเวลา : 2
กรมสงเสริมการปกครอง
นาที (ระบุระยะเวลาทีให
่ บริการจริง) 2.
ทองถิ่น องคการบริหาร
หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวน
สวนจังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี )
ระยะเวลาดําเนินการรวม
3 นาที
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การลดขั้นตอน
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
#
ชื่อเอกสาร
1 ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
2 แบบยื่นรายการนําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักใน
โรงแรม (อบจ.รร. 2) (ฉบับจริง 1 ฉบับ)
เอกสารยืนยันตัวตน
คาธรรมเนียม
#
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1 คาธรรมเนียมจากผูพักโรงแรม อัตรารอยละ 0.50 ของ
อัตราคาเชาหองพัก

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
3 บาท

ชองทางการรองเรียน
#
ชองทางการรองเรียน
1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท 038-398-039-40 ตอ 349 หรือ
038-398-029
2 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ถ.นารถมนตเสวี 1 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
3 เว็บไซตองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี www.chon.go.th
4 ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )
แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
#
ชื่อเอกสาร
1 1. ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1) 2. แบบยื่นรายการนําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักในโรงแรม (อบจ.รร. 2)
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