
ขอบเขตการให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

งานที่ให้บริการ การรับชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สํานักคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้ 

 
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
อบจ.ศรีสะเกษ ส ำนักคลัง พัฒนำรำยได้  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
โทรศัพท์ : 0-4581-4683    (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรสำร : 0-4581-4677    ตั้งแต่เวลำ 08.30  16.30 น.  
หรือ ทำงเว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th 

 
1. หลักเกณฑ์ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 ส ำหรับค่ำธรรมเนียมจำกผู้พักในโรงแรม อัตรำไม่เกินร้อยละ 3 ของอัตรำ ค่ำเช่ำห้องพัก 

 

2. วิธีการ 
ผู้ประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรค่ำธรรมเนียมและช ำระค่ำธรรมเนียมต่อเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัด  ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือช่องทำงอ่ืนๆ ที่ก ำหนดให้บริกำร 
 

3. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
ผู้ประกอบกำรต้องจดทะเบียนสถำนกำรค้ำต่อเจ้ำหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจงหวัด ณ ส ำนักงำนองค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัด 
 

4. ผู้ประกอบการเสียเบี้ยปรับในกรณี  ดังนี้ 
4.1 กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรำยกำรค่ำธรรมเนียมกับไม่ช ำระค่ำธรรมเนียมในเวลำก ำหนด เสียเบี้ยปรับ 2 เทำ่ของ

ค่ำธรรมเนียมที่ต้องช ำระ 
4.2 กรณียื่นแบบแสดงรำยกำรค่ำธรรมเนียมกับช ำระค่ำธรรมเนียมในเวลำที่ก ำหนดแต่ไม่ถูกต้อง เสียเบี้ยปรับ 

1 เท่ำของค่ำธรรมเนียมที่ขำดไป 
 
 
 
 

 
 

http://www.pao-sisaket.go.th/


5. บทกําหนดโทษ 
5.1 ผู้พักใดไม่เสียค่ำธรรมเนียมตำมข้อบัญญัตินี้  ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน  1  เดือนหรือปรับไม่เกิน  

2,000.- บำทหรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
5.2 ผู้ควบคุมและจัดกำรโรงแรมผู้ใดไม่น ำส่งค่ำธรรมเนียม ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 

5,000.-บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
5.3 ผู้ใดแจ้งขอควำมอันเป็นเท็จหรือน ำหลักฐำนมำแสดงเท็จ ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือหรือ

ปรับไม่เกิน 10,000.- บำท หรือทั้งจ ำท้ังปรับ



ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ 
1. กำรตรวจสอบเอกสำร/ผู้ประกอบกำรยื่นแบบ 

1.1 ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1) 
1.2 แบบยื่นรำยกำรน ำส่งเงินค่ำธรรมเนียม 

บ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 2)  
(ถ้ำมี) 

1.3 บัญชีรำยละเอียดในกำรเก็บ 
ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด (อบจ.รร. 3) 

1.4 บัญชีผู้พักและรำยละเอียดในกำร
เรียกเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)  เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบ    

  (ระยะเวลำ 3 นำที) 

2. กำรพิจำรณำ/เจ้ำหน้ำที่ออกใบเสร็จรับเงิน 

 (ระยะเวลำ 2 นำท)ี 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ส ำนักคลัง /  ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 

 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
ส ำนักคลัง/ ฝ่ำยพัฒนำรำยได้ 

 

ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 

 
(รวมระยะเวลาดําเนินการ 5 นาที) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนผังและข้ันตอนการปฏิบัติงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม 
แผนผังแสดงข้ันตอนการติดต่อชําระค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม 

(บริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           **ระยะเวลาการให้บริการจนแล้วเสร็จ  ประมาณ  5  นาที 
 
 
 
 
 
 

มอบใบเสร็จรับเงินและแบบ

รำยกำรน ำส่งเงิน            

(แบบ อบจ. รร.3)              

ให้ผู้รับบริกำร 

 

ผู้ประกอบกิจกำรโรงแรม 

ยื่นรำยกำรน ำส่งเงินพร้อมบัญชีผู้เข้ำพักฯ 

(แบบ อบจ.รร1 , อบจ.รร 3 , อบจ.รร 6) 

1 นำที 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน

รำยกำรน ำส่งเงินเข้ำ 

 (แบบ อบจ.รร.3) 

1 นำที 

แจ้งยอดช ำระค่ำธรรมเนียมให้
ผู้รับบริกำรทรำบ 

1 นำที 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

1 นำที 

รับช ำระเงิน 

1 นำที 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอชําระค่าธรรมเนียม ฯ 

ค่าธรรมเนียม 

ค่ำธรรมเนียมจำกผู้พักโรงแรม 

รายการภาษี 
ร้อยละ 2 ของค่ำเช่ำห้องพัก 

หมายเหตุ : อัตรำค่ำธรรมเนียมไม่เกินร้อยละ 3 

ค่าธรรมเนียม/อัตรา 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 
 
1. หน่วยบริกำรรับช ำระภำษีเคลื่อนที่ที่ออกให้บริกำรตำมอ ำเภอต่ำง ๆ  
   (ตำมแผนออกให้บริกำรรับช ำระภำษีนอกสถำนที่) 
2. โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ที่ อบจ.ก ำหนดไว้ 
3. สั่งจ่ำยเช็คในนำม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
1. ระเบียนโรงแรม (อบจ.รร. 1)    
2. แบบยื่นรำยกำรน ำส่งเงินค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 2) ถ้ำมี      
3. บัญชีรำยละเอียดในกำรเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 3)    
4. บัญชีผู้พักและรำยละเอียดในกำรเรียกค่ำธรรมเนียมบ ำรุงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.รร. 6)    

 
 

 
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ สำมำรถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
ผ่านทางสายด่วน Call Canter เบอร์โทรศัพท์ : 0-4581-4683 โทรสาร 0-4581-4677 หรือที่ 
เว็บไซต์ www.pao-sisaket.go.th หัวข้อ รบัเรื่องร้องทุกข์     ซึ่งเป็นช่องทำงรับเรื่องรำวร้องทุกข์ทำง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 

 
 
 

ช่องทางการให้บริการรับชําระภาษีเพิ่มเติม ดังนี้ 

http://www.pao-sisaket.go.th/
http://www.kkpao.go.th/
http://www.kkpao.go.th/

