
แบบ  อบจ. รร. 1  
 

แบบระเบียนโรงแรม 

 
เขียนท่ี         อยูสบาย  รีสอรท         . 

วันท่ี    1     เดอืน    มิถุนายน    พ.ศ.  2552  . 

  ขาพเจาขอแจงรายละเอียดโรงแรมตอ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดังมีรายการตอไปนี ้
  1.   ช่ือหรือยี่หอโรงแรม                 อยูสบาย  รีสอรท                                                                      . 
ต้ังอยูเลขท่ี        99       ตําบล         ทาประดู         อําเภอ          เมือง           จังหวดั           ระยอง                        . 
 2.   นามเจาของ          นายจรูญ   อยูสบาย            อายุ      50       ป  สัญชาติ       ไทย                     . 
เช่ือชาติ      ไทย      ท่ีอยู       56      ตําบล       ทาประดู       อําเภอ        เมือง        จังหวัด         ระยอง                . 
 3.   นามผูคุมและจัดการโรงแรม     นายจรูญ   อยูสบาย        อายุ      50       ป  สัญชาติ     ไทย      .     
เช้ือชาติ      ไทย      ท่ีอยู       56      ตําบล       ทาประดู      อําเภอ          เมือง        จังหวัด         ระยอง               . 
  4.   จํานวนหองพักสําหรับเชา  รวมท้ังหมดจํานวน        110        หอง  ดังมีรายการตอไปนี ้
    (1)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก       400       บาท/วนั  จํานวน     50      หอง 
   (2)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก       600       บาท/วนั  จํานวน     25      หอง 
   (3)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก       750       บาท/วนั  จํานวน     35      หอง 
   (4)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก          -         บาท/วนั  จํานวน       -       หอง 
   (5)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก          -         บาท/วนั  จํานวน       -       หอง 
   (6)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก          -         บาท/วนั  จํานวน       -       หอง 
  อัตราคาเชาหองพักตามรายการขางตนนี้  ไดรวมคาบริการหรือคาเชาส่ิงใด ๆ อันติดต้ังประจํา      
อยูในหองพักดวย  และขอรับรองวารายการอัตราคาเชาหองพักนี้ตรงตามความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงช่ือ)         จรูญ   อยูสบาย         . 
                       (นายจรูญ    อยูสบาย) 
                            เจาของ/เจาสํานกั 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   จัดทําคร้ังแรกคร้ังเดียวและกรณเีม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด 

 
 
 
 
 



แบบ  อบจ. รร. 2  
 

แบบรายงานการเรียกเก็บ 
คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด  จากผูพกัโรงแรม 

           วันท่ี      5      เดือน     กรกฎาคม      พ.ศ.   2552      
 ดวยโรงแรม               อยูสบาย    รีสอรท                                                    ไดรับเงินคาธรรมเนียมบํารุง   
องคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรมของผูพัก     ประจําเดือน         มิถุนายน         พ.ศ.     2552       .   
ไวแทนองคการบริหารสวนจงัหวัดระยอง  ดังมีรายการตอไปนี ้
  1.   อัตราคาเชาหองพัก       400      (1) บาท/วัน  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน      50      (2) หอง  มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน      210       (3) วนั  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                   84,000                  (4)  บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                      420                  (5)  บาท 
 2.   อัตราคาเชาหองพัก       600      บาท/วัน  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน         25      หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน         90       วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                        54,000                         บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                       270                        บาท 
 3.   อัตราคาเชาหองพัก       750      บาท/วัน  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน         35      หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน         120       วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                      90,000                         บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                       450                        บาท 
 4.   อัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วนั  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน                  หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน                   วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                                                             บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                                                     บาท 
 5.   อัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วนั  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน                  หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน                   วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                                                             บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                                                     บาท 
 6.   อัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วนั  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน                  หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน                   วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                                                             บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                                                     บาท 
 7.   อัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วนั  มีจํานวนหองพักท้ังส้ิน                  หอง    มีผูเขาพัก 
รวมท้ังส้ินจํานวน                   วัน  คาเชาหองพักรวมเปนเงินจํานวน                                                             บาท 
และไดเสียคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนจํานวนเงิน                                                     บาท 
   พรอมหนังสือฉบับนี้โรงแรม               อยูสบาย      รีสอรท                        ไดนําสงคาธรรมเนียมบํารุง 
องคการบริหารสวนจังหวัด  จํานวนท้ังส้ิน              1,140             บาท   ตามรายการขางตนไวแทนองคการ – 
บริหารสวนจังหวัดระยอง   เรียบรอยแลว 
 
       ลงช่ือ)       จรูญ  อยูสบาย         เจาหนาท่ีโรงแรมผูรายงาน 

                                                                            ( นายจรูญ    อยูสบาย ) 



 
 

แบบยื่นรายการนําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม 
ตามมาตรา  65  แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540 

แบบ  อบจ.  รร. 3 

ช่ือผูมีหนาที่นําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจาก ( )   ยื่นปกติ (     )  ยื่นเพ่ิมเติมครั้งที่............... 
ผูพักในโรงแรม ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540 
...............................................................................................................................................
ช่ือหรือยี่หอโรงแรม 
..................................................อยูสบาย    รีสอรท...............................................................
ต้ังอยูเลขท่ี............99..............ตรอก/ซอย.............................................................................
หมูที่....................ถนน...........สุขุมวิท................ตําบล.................ทาประดู...........................
อําเภอ...........เมือง..............จังหวัด.....................ระยอง.........................................................
โทรศัพท............................................................รหัสไปรษณีย.............21000....................... 

นําสงประจําเดือน 
(ใหทําเคร่ืองหมาย “ /” ลงใน “(   )” หนาช่ือเดือน)  
พ.ศ. .......2552....... 
(      ) 1. มกราคม    (   ) 2. กุมภาพันธ    (   )  3. มีนาคม 
(      ) 4. เมษายน     (   ) 5. พฤษภาคม    ( ) 6. มิถุนายน 
(      ) 7. กรกฎาคม  (   ) 8. สิงหาคม       (   ) 9. กันยายน 
(      ) 10. ตุลาคม   (   ) 11. พฤศจิกายน (   ) 12. ธันวาคม 

สําหรับเจาพนักงาน 
สําหรับใบเสร็จรับเงินองคการบริหารสวนจังหวัด 

ใบเสร็จเลมที่.............................................เลขท่ี......................... 
จํานวนเงิน...........................................................................บาท 
ลงช่ือ..............................................................................ผูรับเงิน 
         (.............................................................................) 
วันที่............................................................................................. 
นําสงเงินคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม มาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  2540 
มีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีผูพักและรายละเอียดในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดที่แนบมาพรอมน้ี  จํานวน................ราย 
 
สรุปรายการคาธรรมเนียมที่นําสง บาท สตางค 
1.   รวมยอดเงินคาเชาหองพักทั้งสิ้น           228,000            ( 1 ) - 
2.   รวมยอดเงินคาธรรมเนียมที่นําสงทั้งสิ้น               1,140            ( 2 ) - 

( ตัวอักษร )                            (หน่ึงพันหน่ึงรอยสี่สิบบาทถวน)   
ขาพเจาขอรับรองวา   รายการที่แจงไวขางตนน้ี  พรอมกับรายละเอียดบัญชีผูพักและรายละเอียดในการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุง 
องคการบริหารสวนจังหวัด   จํานวน........................................ฉบับ  เปนรายการที่ถูกตองครบถวนทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
         ลงช่ือ...........จรูญ   อยูสบาย.........ผูนําสงเงิน 

                  (......นายจรูญ   อยูสบาย.....) 
        ตําแหนง......ผูจัดการ / เจาของ.......... 
        ยื่นวันที่........5..........เดือน........กรกฎาคม........พ.ศ. .......2552........ 
 



  

คําอธิบายประกอบตัวอยางการกรอกแบบฟอรมการย่ืนชําระคาธรรมเนียม 
จากผูเขาพักในโรงแรม  

  1.   แบบรายงานการเรียกเก็บคาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดจากผูพักในโรงแรม (แบบ อบจ. รร. 2) 
ชอง   (1)   ใหผูประกอบการกรอกรายการอัตราคาเชาหองพักตามท่ีแจงไวในแบบระเบียนโรงแรม (อบจ. รร. 1) 
ชอง   (2)   ใหระบุจํานวนหองพักตามขอ (1)  ซ่ึงจะเหมือนกันทุกเดือนเพราะเปนจํานวนหองพักท่ีมีอยูจริง 
                  ตามท่ีไดแจงไวในแบบ  อบจ. รร. 1 

ชอง   (3)   ใหระบุวามีผูเขาพักท้ังเดือนจํานวนกี่วนั  เชน  ในเดือน  มิถุนายน  2552  คาเชาหองพัก 

              ราคา  400  บาท/วัน  มีจํานวน 50  หอง  และมีผูมาเขาพักจาํนวน  210  วนั  (ท่ีมาของ  210  วัน )  คือ 

     หองท่ี 1   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  18   วัน 

    หองท่ี 2   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  28   วัน 

    หองท่ี 3   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  20   วัน 

    หองท่ี 4   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  30   วัน 

    หองท่ี 5   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  25   วัน 

    หองท่ี 6   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  15   วัน 

    หองท่ี 7   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  22   วัน 

    หองท่ี 8   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  20   วัน 

    หองท่ี 9   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  17   วัน 

    หองท่ี 10   มีผูเขาพักท้ังเดือนรวม  15   วัน 

              (ราคาคาเชาหอง  400  บาท/วัน  ท่ีเหลืออีก  40  หอง  ไมมีผูเขาพักในเดือนนี้) 
ชอง   (4)   ใหนํารายไดท่ีไดรับจากผูเขาพกัในเดือน  มิถุนายน  2552  มาใส  ซ่ึงรายไดในชองนี้   

จะเทากับชอง  (1)   x   ชอง  (3)    ตัวอยาง             

(กรณีโรงแรมที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มใหหกัภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ  7  กอนแลวเหลือเทาไหรจึงนํามาคํานวณ
เปนคาธรรมเนียม ฯ) 

 ชอง   (5)   เปนการคํานวณคาธรรมเนียมฯ ท่ีตองนําสง อบจ. ระยอง   
                   นํารายไดจากชอง  (4)    x    อัตราคาธรรมเนียมรอยละ  0.50   

ตัวอยาง                                                                                  

 
2.   แบบยื่นรายการนําสงเงินคาธรรมเนียม ฯ  (แบบ อบจ. รร. 3) 

  นํายอดเงินรายไดคาเชาหองพักรวมท้ังส้ินจากแบบ อบจ.รร. 2  ชอง  (4)  ใสลงในชอง  (1)             
สวนยอดเงินท่ีคํานวณไดเปนคาธรรมเนียมฯ ท่ีจะตองชําระ จากแบบ อบจ.รร 2  ชอง (5)  ใหใสในชอง  (2)  

หมายเหต ุ  หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมตาง ๆ สามารถสอบถามไดท่ี  กองคลัง   
                   อบจ. ระยอง  โทรศัพท  0 – 3861 – 7429  ตอ  146 

400 x  210    =    84,000.-   บาท 

84,000  x  0.50 %    =    420.-   บาท 


