คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับชําระค่าธรรมเนียมผูพ
้ ักในโรงแรม
หน่ว ยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดมีอาํ นาจออกข ้อบัญญัตจิ ัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การ-บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
2540สําหรับค่าธรรมเนียมจากผู ้พักในโรงแรม อัตราไม่เกินร ้อยละ 3 ของอัตราค่าเช่าห ้องพัก
วิธก
ี าร
ผู ้ควบคุมและจั ดการโรงแรมยืนแบบแสดงรายการค่าธรรมเนียม (แบบ อบจ.รร.3) และชําระค่าธรรมเนียมต่อเจ ้าหน ้าทีของ
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต ณ สํานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เงือนไขในการยืนคําขอ
ผู ้ควบคุมและจั ดการโรงแรมจะต ้องแจ ้งรายละเอีย ดโรงแรมตามแบบระเบียนโรงแรม (แบบ อบจ.รร. 1)
ในครังแรกทียืนชําระค่าธรรมเนียมและทุกครังทีมีการเปลียนแปลงต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ สํานั กงานองค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต
บทกําหนดโทษ

ผู ้พักไม่เสียค่าธรรมเนียม ต ้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทังจํ าทังปรับ
ผู ้ควบคุมและจั ดการโรงแรมไม่เรียกเก็บและ/หรือไม่นําส่งค่าธรรมเนียมฯ ต ้องระวางโทษจําคุก ไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทังจําทังปรับ
ผู ้ใดแจ ้งข ้อความอันเป็ นเท็จ หรือนําหลักฐานมาแสดงเท็จ ต ้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
10,000 บาท หรือทังจําทังปรับ

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จั นทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่ว นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดํา เนินการรวม : 5 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั
1. กรณียนแบบและชํ
ื
าระค่าธรรมเนียมด ้วยตนเอง
ขันตอนที 1 กรอกรายละเอียดตามแบบ
ขันตอนที 2 เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสาร
ขันตอนที 3 รับใบเสร็จรับเงิน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 3.30 นาที
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา
3.3 นาที

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

ลําด ับ

ขนตอน
ั

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

ระยะเวลาในการรับชําระค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยยืนแบบ
แสดงรายการค่าธรรมเนียมโรงแรม (แบบ อบจ. รร.3) ไม่เกิน
วันที 10 ของเดือนถัดไป
**ระยะเวลาในการรับชําระค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยยืนแบบ
แสดงรายการค่าธรรมเนียมโรงแรม (แบบ อบจ. รร.3) ไม่เกิน
วันที 10 ของเดือนถัดไป ))
2)

2. กรณีชาํ ระค่าธรรมเนียม ณ ธนาคารกรุงไทย ขันตอนที 1
กรอกรายละเอียดตามแบบและจั ดส่งแบบยืนรายการฯ พร ้อม
สําเนา การโอนเงินหรือฝากเงิน ชือบัญชี“องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต”บัญชี เลขที805-1-00130-3 ,ทาง Fax หมายเลข
0-7621-4523 ,ทางไปรษณีย์ เรีย น ฝ่ ายเร่งรัดและจั ดเก็บรายได ้
กองคลัง อบจ.ภูเก็ต ,ทาง E-mail : pao214523@gmail.com
ขันตอนที 2 เจ ้าหน ้าทีตรวจสอบเอกสาร ขันตอนที 3 เจ ้าหน ้าที
ตรวจสอบยอดการชําระเงินและนําส่งใบเสร็จรับ เงินให ้แก่ผู ้
ควบคุมและจัดการรร.ทางไปรษณีย์ ภายใน5วัน
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 5 วัน
2. หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ คือ กองคลัง องค์การบริหารส่วน

จังหวัดภูเก็ต
**ระยะเวลาในการรับชําระค่าธรรมเนียมโรงแรม โดยยืนแบบ
แสดงรายการค่าธรรมเนียมโรงแรม (แบบ อบจ. รร.3) ไม่เกิน
วันที 10 ของเดือนถัดไป
สถานทีจัดส่ง :
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต
เลขที 5 ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่
อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.รร.1
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.รร.2
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม แบบ อบจ.รร.3
ฉบ ับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ค่า ธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมจากผูพ
้ ักโรงแรม อ ัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพ ัก
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต

องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต

ค่า ธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

ลําด ับ
1)
2)

3)

4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 0-7621-4523
(หมายเหตุ: -)
่ งทาง ดังนี - ด ้วยตนเอง ณ สํานัก งานองค์การ
ศูนย์รบ
ั เรืองราวร ้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึงมีชอ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต - ทางเว็บไซต์ www.Phuketcity.org บริการประชาชน - ทางหมายเลขโทรศัพท์ 07621-1877 - ทางไปรษณีย์ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ศูนย์รับเรืองราวร ้องทุกข์) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เลขที 5 ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บ ริการประชาชน สํานักปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษ ณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุร ี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
1)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบ อบจ. รร.1
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบ อบจ. รร.2
(หมายเหตุ: -)
3)
ค่าธรรมเนียมโรงแรม
แบบ อบจ. รร.3
(หมายเหตุ: -)

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้า หน้าท ี
ข้อมูลสา
ชือกระบวนงาน: การรับชําระค่าธรรมเนียมผู ้พักในโรงแรม
หน่ว ยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักบริหารการคลังท ้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน สํานั กบริหารการคลัง
ท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจั งหวัด พ.ศ. 2540
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0

จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การรับชําระค่าธรรมเนียมผู ้พักในโรงแรม
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่ มอ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คู่มอ
ื :-

