
แบบ  อบจ. รร. 1  
 

แบบระเบียนโรงแรม 

 
เขียนท่ี                                             . 

วันท่ี          เดอืน                      พ.ศ.        . 

  ขาพเจาขอแจงรายละเอียดโรงแรมตอ องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดังมีรายการตอไปนี ้
  1.   ช่ือหรือยี่หอโรงแรม                                                                                                                     . 
ต้ังอยูเลขท่ี                   ตําบล                                  อําเภอ                             จังหวดั                                              . 
 2.   นามเจาของ                                                       อายุ                 ป  สัญชาติ                                   . 
เช่ือชาติ                     ท่ีอยู                 ตําบล                            อําเภอ                        จังหวัด                                   . 
 3.   นามผูคุมและจัดการโรงแรม                                              อายุ                 ป  สัญชาติ                  .     
เช้ือชาติ                   ท่ีอยู                 ตําบล                          อําเภอ                          จังหวดั                                     . 
  4.   จํานวนหองพักสําหรับเชา  รวมท้ังหมดจํานวน                   หอง  ดังมีรายการตอไปนี้ 
    (1)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
   (2)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
   (3)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
   (4)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
   (5)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
   (6)  หองพกัท่ีมีอัตราคาเชาหองพัก                    บาท/วัน  จํานวน               หอง 
  อัตราคาเชาหองพักตามรายการขางตนนี้  ไดรวมคาบริการหรือคาเชาส่ิงใด ๆ อันติดต้ังประจํา      
อยูในหองพักดวย  และขอรับรองวารายการอัตราคาเชาหองพักนี้ตรงตามความจริงทุกประการ 
 
 
        (ลงช่ือ)                                           . 
                       (                                     ) 
                            เจาของ/เจาสํานกั 
 
 
 
 

หมายเหตุ  :   จัดทําคร้ังแรกคร้ังเดียวและกรณเีม่ือมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด 

 
 



แบบรายงานการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จากผู้พักโรงแรม 

           
   วันที ่          เดือน                           พ.ศ.             .      

  
ด้วยโรงแรม                                                                             ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบํารุง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมของผู้พัก  ประจําเดือน                               พ.ศ.                .   
ไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  ดังมีรายการต่อไปน้ี 
  1.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                    วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                            บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 2.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                    วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                            บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 3.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                    วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                            บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 4.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                   วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                             บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 5.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                   วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                             บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 6.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                      บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                 ห้อง  มีผู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                    วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                            บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
 7.   อัตราค่าเช่าห้องพัก                     บาท/วัน  มีจํานวนห้องพักทั้งสิ้น                  ห้อง  มผีู้เข้าพัก 
รวมทั้งสิ้นจํานวน                   วัน  ค่าเช่าห้องพักรวมเป็นเงินจํานวน                                             บาท 
และได้เสียค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นจํานวนเงิน                                             บาท 
   พร้อมหนังสือฉบับน้ีโรงแรม                                                                  ได้นําส่งค่าธรรมเนียม
บํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จํานวนทั้งสิ้น                                        บาท   ตามรายการข้างต้นไว้แทน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง  เรียบร้อยแล้ว 
  
 
      (ลงช่ือ)                                           เจ้าหน้าที่โรงแรมผู้รายงาน 
                                               (                                            ) 
 

แบบ  อบจ. รร. 2  



 
แบบย่ืนรายการนําส่งเงินค่าธรรมเนียมบํารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม
ตามมาตรา  65  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 

แบบ อบจ. รร. 3 

ชื่อผู้มีหน้าท่ีนําส่งเงินค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม (     )   ย่ืนปกติ (     )  ย่ืนเพ่ิมเติมคร้ังท่ี............... 

ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
.............................................................................................................................................. 
ชื่อหรือย่ีห้อโรงแรม 
..............................................................................................................................................
ต้ังอยู่เลขท่ี...................................ตรอก/ซอย........................................................................
หมู่ท่ี......................ถนน........................................ตําบล.......................................................
อําเภอ.......................................จงัหวัด.................................................................................. 
โทรศัพท์..........................................................รหัสไปรษณีย์........................................... 

นําส่งประจําเดือน 
(ให้ทําเคร่ืองหมาย “ /” ลงใน “(   )” หน้าชื่อเดือน) 
พ.ศ. ........................ 
(   ) 1. มกราคม   (   ) 2. กุมภาพันธ์   (   ) 3. มีนาคม 
(   ) 4. เมษายน   (   ) 5. พฤษภาคม   (   ) 6. มิถุนายน 
(   ) 7. กรกฎาคม  (   ) 8. สิงหาคม     (   ) 9. กันยายน 
(   ) 10. ตุลาคม   (   )11. พฤศจิกายน (   )12. ธันวาคม 

สําหรับเจ้าพนักงาน 

สําหรับใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ใบเสร็จเล่มท่ี.............................................เลขท่ี......................... 
จํานวนเงิน...........................................................................บาท 
ลงชื่อ..............................................................................ผู้รับเงิน 
        (.............................................................................) 
วันท่ี............................................................................................. 

นําส่งเงินค่าธรรมเนียมบํารุงองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540 
มีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่ีแนบมาพร้อมนี้  จํานวน.....  ....ราย 

สรุปรายการค่าธรรมเนียมท่ีนําส่ง บาท สตางค ์

1.   รวมยอดเงินค่าเช่าห้องพักท้ังสิ้น   

2.   รวมยอดเงินค่าธรรมเนียมท่ีนําส่งท้ังสิ้น   

( ตัวอักษร )                               

                      ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   รายการท่ีแจ้งไว้ข้างต้นนี ้ พร้อมกับรายละเอียดบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบํารุง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด   จํานวน........................................ฉบับ  เป็นรายการท่ีถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 
 
 
 
         ลงชื่อ..................................................................ผู้นาํส่งเงิน 
                (...................................................................) 
        ตําแหน่ง................................................................ 
            ย่ืนวันท่ี....................เดือน.................................พ.ศ. ......................... 
 


