คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักโรงแรม
โดยการรับชําระภาษีนอกสถานที่
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. หลักเกณฑ
1) พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540 มาตรา 65 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติ
เรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมตามกฏหมายวาดวยโรงแรมตามหลักเกณฑ
วิธีการและอัตราที่กําหนดในกฏกระทรวง
2) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางชั่วคราวเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจาก
ผูเขาพักโรงแรมพ.ศ. 2542 ขอ 5 ใหผูพักโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละ 2 ของคาเชา
หองพัก
3) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางเรื่องการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักใน
โรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหผูพักในโรงแรมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดลําปางอัตรารอยละ 2
ของคาเชาหองพัก
2. วิธีการ
2.1) ผูประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและชําระภาษีตอเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดณสถาน
ประกอบการตั้งอยู
2.2) ออกใบเสร็จรับเงิน
3. ผูประกอบการเสียเบี้ยปรับ
3.1) กรณีเมื่อพนกําหนดระยะเวลายื่นบัญชีผูพักและรายละเอียดคาธรรมเนียมที่เก็บตามแบบที่นายกองคการบริหารสวน
จังหวัดประกาศกําหนดแลวผูมีหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมไดยื่นบัญชีผูพักและรายละเอียดคาธรรมเนียมที่เก็บและขอ
ชําระคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูพักโรงแรมโดยไมไดรับคําเตือนหรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งเปนหนังสือเบี้ยปรับที่ตองเสีย
ตามขอบัญญัติฯใหลดลงเหลือตามอัตราและเงื่อนไขดังนี้
(1) ถานําสงเงินคาธรรมเนียมภายใน 15 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลานําสงเงินคาธรรมเนียมจากผูพักใน
โรงแรมใหเสียคาเบี้ยปรับเพิ่มรอยละ 2 ของคาธรรมเนียมแตไมเกิน 5,000 บาท
(2) ถานําสงเงินคาธรรมเนียมภายหลัง 15 วันแตไมเกิน 30 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลานําสงเงิน
คาธรรมเนียมแตใหเสียเบี้ยปรับเพิ่มรอยละ 5 ของคาธรรมเนียมแตไมเกิน 5,000 บาท
(3) ถานําสงเงินคาธรรมเนียมภายหลัง 30 วันแตไมเกิน 60 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลานําสงเงิน
คาธรรมเนียมแตใหเสียเบี้ยปรับเพิ่มรอยละ 10 ของคาธรรมเนียมแตไมเกิน 5,000 บาท
(4) ถานําสงเงินคาธรรมเนียมภายหลัง 60 วันแตไมเกิน 90 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลานําสงเงิน

คาธรรมเนียมแตใหเสียเบี้ยปรับเพิ่มรอยละ 15 ของคาธรรมเนียมแตไมเกิน 5,000 บาท
(5) ถานําสงเงินคาธรรมเนียมภายหลัง 90 วันนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดเวลานําสงเงินคาธรรมเนียมแตใหเสียเบี้ย
ปรับเพิ่มรอยละ 20 ของคาธรรมเนียม
3.2) กรณีไดยื่นบัญชีผูพักและรายละเอียดคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูพักในโรงแรมไวถูกตองหรือมีขอผิดพลาดทําใหจํานวน
เงินคาธรรมเนียมที่ตองนําสงขาดไปเมื่อผูมีหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมไดยื่นบัญชีผูพักและรายละเอียดคาธรรมเนียมที่เก็บ
จากผูพักในโรงแรมใหมและขอนําสงเงินคาธรรมเนียมใหถูกตองโดยไมไดรับคําเตือนหรือหนังสือเรียกหรือคําสั่งเปนหนังสือ
เบี้ยปรับเพิ่มที่ตองเสียใหลดลงตามอัตราและเงือนไขที่กําหนดไว
4. บทกําหนดโทษ
4.1) ผูพักผูใดไมเสียคาธรรมเนียมใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไมเกิน
2,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
4.2) ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและผูจัดการผูใดไมเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
3 เดือนหรือปรับไมเกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
4.3) ผูประกอบการธุรกิจโรงแรมและผูจัดการผูใดไมนําสงคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตองระวางโทษจําคุก
ไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 5,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
4.4) ผูใดแจงขอความอันเปนเท็จใหถอยคําเปนเท็จหรือนําพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไมเสียคาธรรมเนียมไมเรียก
เก็บคาธรรมเนียมหรือไมนําสงคาธรรมเนียมตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไมเกิน 10,000 บาทหรือทัง้ จํา
ทั้งปรับ
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้นผู
รับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาใหผูยื่น
คําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ออกรับชําระภาษีนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการโรงแรม
ตั้งอยู/โทรศัพท

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 10 นาที
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูประกอบการยื่นแบบ
1.1 ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร.1)
1.2 แบบยื่นรายการนําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดจากผูเขาพักโรงเรม (อบจ.รร.2)
1.3 บัญชีรายละเอียดในการเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.3)
1.4 บัญชีผูพักและรายละเอียดในการเรียกคาธรรมเนียม
บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.6) เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสาร
2)

(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
1. เจาหนาที่รับตรวจสอบหลักฐานตามแบบฯใหถูกตอง
ตรงกันพรอมรับเงิน
2. ออกใบเสร็จรับเงินและ
สงมอบใบเสร็จรับเงินใหผูประกอบการ
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

5 นาที

องคการบริหารสวน
จังหวัดลําปาง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
2) แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.2)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
3) แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.3)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
4) แบบรายการภาษีองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.รร.6)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา0ฉบับ
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) อัตรารอยละ 2 ของคาเชาหองพัก

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 2 %

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) องคการบริหารสวนจังหวัดลําปาง ถนนพหลโยธิน ตําบลศาลา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง 52130
โทรศัพท 054-237645 โทรสาร 054-237648
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department,
Ministry)
ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพรคูมือ: -

