
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การรบัชําระคา่ธรรมเนยีมผูพ้กัในโรงแรม 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ ์
 
 ขอ้บัญญัตอิงคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย วา่ดว้ยการเก็บคา่ธรรมเนยีมบํารุงองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัจากผูพั้กในโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๕๘ สําหรับคา่ธรรมเนยีมจากผูพั้กโรงแรม อัตรารอ้ยละ๐.๘๐ ของอัตราคา่เชา่หอ้งพัก 
 
วธิกีาร 
 
 ผูป้ระกอบการยื4นแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีม และชําระคา่ธรรมเนยีมตอ่เจา้หนา้ที4ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัณ 
สาํนักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
เงื4อนไขในการยื4นคําขอ 
 
 ผูป้ระกอบการจดทะเบยีนสถานการคา้ ตอ่เจา้หนา้ที4ขององคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ตามแบบองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั ณ 
สาํนักงานองคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั 
 
บทกําหนดโทษ 
 
 
 ผูม้หีนา้ที4เสยีคา่ธรรมเนยีม แตไ่มย่ื4นแบบแสดงรายการคา่ธรรมเนยีมตอ้งระวางโทษจําคกุไม่เกนิ ๓ เดอืน หรอืปรับไม่
เกนิ ๕,๐๐๐.- บาท หรอืทั :งจําทั :งปรับ 
 ผูใ้ดไมนํ่าสง่คา่ธรรมเนยีมตามที4เรยีกเก็บไว ้ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิ ๓ เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ ๕,๐๐๐.-บาท หรอื
ทั :งจําทั :งปรับ 
 ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ใหถ้อ้ยคําอนัเป็นเท็จ หรอืนําหลกัฐานมาแสดงเท็จเพื4อจะไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีมตอ้งระวาง
โทษจําคกุไมเ่กนิ ๖ เดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ ๑๐,๐๐๐.- บาท หรอืทั :งจําทั :งปรับ 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั :งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
ยื4นแบบและชาํระคา่ธรรมเนยีมทางอนิเตอรเ์น็ต (ถา้ม)ี/เว็บไซท์
และชอ่งทางออนไลน์ 
(หมายเหต:ุ (ยื4นแบบและชําระคา่ธรรมเนยีมทางอนิเตอรเ์น็ต (ถา้
ม)ี 
http://www.crpaotax.net))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารตลอด 24 
ชั4วโมง 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 1 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณียื4นแบบและชําระคา่ภาษีดว้ยตนเอง 
ขั :นตอนที4 ๑ กรอกรายละเอยีดตามแบบ                       

1 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 



ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

ขั :นตอนที4 ๒ เจา้หนา้ที4ตรวจสอบเอกสาร 
ขั :นตอนที4 ๓ รับใบเสร็จรับเงนิ 
               ภายใน ๑ วนั 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
กรณียื4นแบบและชําระคา่ธรรมเนยีมทางอนิเตอรเ์น็ต (ถา้ม)ี 
ขั :นตอนที4 ๑ กรอกรายละเอยีดตามแบบ 
ขั :นตอนที4 ๒ ตรวจสอบขอ้มลูผูป้ระกอบการที4ยื4นทาง  
               อนิเตอรเ์น็ตและเปลี4ยนสถานะเป็น    
               ตรวจสอบแลว้ ระบบประมวลผลคา่ธรรมเนยีม 
               สามารถพมิพใ์บแจง้หนี:และชําระเงนิได ้๓    
               ชอ่งทาง คอื 
- ชาํระดว้ยตนเอง 
- สง่ทางไปรษณีย ์
- ชาํระผ่านธนาคาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ขั :นตอนที4 ๓ เจา้หนา้ที4ตรวจสอบยอดการชาํระเงนิ และ 
               นําสง่ใบเสร็จใหแ้กผู่ป้ระกอบการ ดงันี: 
              - สง่ทางไปรษณีย ์และชําระผ่านธนาคาร 
                 ใหเ้จา้หนา้ที4นําสง่ใบเสร็จทางไปรษณีย ์
                 ภายใน ๕ วนัทําการ 
              - ชาํระดว้ยตนเอง สามารถออกใบเสร็จไดท้นัท ี
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ องคก์ารบรหิารสว่น
จังหวดัเชยีงราย 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบระเบยีนโรงแรม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบระเบยีนโรงแรม) 

- 

2) 
 

แบบยื"นรายการนําสง่เงนิคา่ธรรมเนยีมบํารุงองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(แบบยื4นรายการนําสง่เงนิคา่ธรรมเนยีมบํารุงองคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั) 

- 

3) 
 

บญัชผีูพ้กัและรายละเอยีดในการเรยีกคา่ธรรมเนยีมบํารุงองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บญัชผีูพั้กและรายละเอยีดในการเรยีกคา่ธรรมเนยีมบํารุง
องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมจากผูพ้กัโรงแรม อตัรารอ้ยละ 0.80 ของอตัราคา่เช่า
หอ้งพกั 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมจากผูพั้กโรงแรม อตัรารอ้ยละ 0.80 ของอตัรา
คา่เชา่หอ้งพัก))  

 คา่ธรรมเนยีม 0.8 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย หมายเลขโทรศัพท ์๐๕๓-๑๗๕๓๑๐ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื"อกระบวนงาน: การรับชําระคา่ธรรมเนยีมผูพั้กในโรงแรม  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักบรหิารการคลังทอ้งถิ4น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ4น สํานักบรหิารการคลัง
ทอ้งถิ4น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที4เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที"ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที"เกี"ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดั พ.ศ. 2540  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั4วไป 

พื2นที"ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ4น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที"กําหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาที"กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี4ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที4มากที4สดุ 0 

 จํานวนคําขอที4นอ้ยที4สดุ 0 
 

ชื"ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การรับชําระคา่ธรรมเนยีมผูพั้กในโรงแรม กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นจังหวดัเชยีงราย 
 
 

เอกสารฉบบันี:ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัที4เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที" 


