
 

แบบระเบียนโรงแรม 
 

เขียนที่…………………………………..………………… 
 

วันที่…………….เดือน…………………………….พ.ศ. ……………….. 
 

ข้าพเจ้าขอแจ้งรายละเอียดโรงแรมต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดังมีรายการ ต่อไปนี้ 

1. ชื่อหรือยี่ห้อโรงแรม…………………………………………………………………………………………………………..………………..... 
ตั้งอยู่เลขที่…………………หมู่ที…่….…..ต าบล…………….…………………..อ าเภอ…………………………..…………………จังหวัดอ่างทอง 

 2. นามเจ้าของ…………………………………………………..……………….………….อายุ…………….ปี สัญชาติ………………..…… 
เชื้อชาติ………….เลขที่……………..ต าบล……………………………….อ าเภอ………………………………จังหวัด……………….…………….…. 

 3. นามผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม………………………………….…………..…………..อายุ………….ปี สัญชาต…ิ….…………
เชื้อชาติ………….……….เลขที…่…………….ต าบล……………………………อ าเภอ……………………………จังหวัด…………………………… 
 4. จ านวนห้องพักส าหรับเช่า จ านวน………………………ห้อง ดังมีรายการต่อไปนี้ 

   (1) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………….………………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

   (2) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………………….………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

   (3) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………………….………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

   (4) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………………….………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

   (5) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………………….………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

   (6) ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก…………………….………บาท/วัน จ านวน………………………..ห้อง 

 อัตราค่าเช่าห้องพักตามรายการข้างต้นนี้ ได้รวมค่าบริการหรือค่าเช่าสิ่งใดๆอันติดตั้งประจ าอยู่ในห้องพักด้วย และ
ขอรับรองว่ารายการอัตราค่าเช่าห้องพักนี้ ตรงตามความจริงทุกประการ 
 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………..… 

        (……………………..………………………….) 
      เจ้าของ/เจ้าส านัก 

 
 
 
 

 

แบบ อบจ.รร. 1 



 

หนังสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม 
 

เขียนที่……………………………………………………. 
 

วันที่…………….เดือน…………………………………พ.ศ. ………………. 
  

ด้วยโรงแรม………………………………………………..……………….…………….ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมของ…………………………………………………………………ไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง ดังมีรายการต่อไปนี้ 
 

1. ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก………………………..บาท/วัน จ านวน…………วัน ระหว่างวันที่……….………. 
เดือน……………..…..………พ.ศ. ……………. ถึงวันที่………….…….เดือน……………….…..………….พ.ศ. ……………………รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าห้องพักจ านวน…………………………………………บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 
………………………………บาท 

2. ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก………………………..บาท/วัน จ านวน…………วัน ระหว่างวันที่……….………. 
เดือน……………..…..………พ.ศ. ……………. ถึงวันที่………….…….เดือน……………….…..………….พ.ศ. ……………………รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าห้องพักจ านวน…………………………………………บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 
………………………………บาท 

3. ห้องพักท่ีมีอัตราค่าเช่าห้องพัก………………………..บาท/วัน จ านวน…………วัน ระหว่างวันที่……….………. 
เดือน……………..…..………พ.ศ. ……………. ถึงวันที่………….…….เดือน……………….…..………….พ.ศ. ……………………รวมเป็นเงิน
ค่าเช่าห้องพักจ านวน…………………………………………บาท และได้เสียค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 
………………………………บาท 
  
 พร้อมหนังสือฉบับนี้โรงแรม……………………………………………………………….………………..ได้รับเงินค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น……………………………………………….บาท ตามรายการข้างต้นไว้แทนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอ่างทอง เรียบร้อยแล้ว 
 

   (ลงชื่อ) ……………………………………………………… 
            (……………………………………………….) 

                       เจ้าของ/เจ้าส านัก 
 
 
 
 

   แบบ อบจ.รร. 2 



 

แบบยื่นรายการน าส่งค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรมแรม 
ตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 

แบบ อบจ.รร. 3 

ชื่อผู้มีหน้าที่น าส่งค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จากผู้พักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
………………………………………………………………………………………… 
ชื่อหรือยี่ห้อโรงแรม……………………………………………………………..
ตั้งอยู่เลขท่ี…………………ตรอก/ซอย……………………………………… 
หมู่ที…่………ถนน………………………….ต าบล…………………………….. 
อ าเภอ………………………………………………………จังหวัดอ่างทอง 
โทรศัพท…์………………………………………. 
รหัสไปรษณีย…์……………………………….. 

(  ) ยื่นปกติ         (  ) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่……………….. 

น าส่งประจ าเดือน…………………………………………………. 
(ให้ท าเครื่องหมาย “/” ลงใน”( )”หน้าชื่อเดือน) 
พ.ศ. ………………….. 
(  ) มกราคม       (  ) กุมภาพันธ์      (  ) มีนาคม 
(  ) เมษายน       (  ) พฤษภาคม      (  ) มิถุนายน 
(  ) กรกฎาคม     (  ) สิงหาคม         (  ) กันยายน 
(  ) ตุลาคม        (  ) พฤศจิกายน     (  ) ธันวาคม 

ส าหรับเจ้าพนักงาน 
ส าหรับใบเสร็จรับเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

ใบเสร็จเล่มที่…………………………….…………เลขที…่…………………………………..จ านวนเงิน……………………………………………บาท 
 

ลงชื่อ………………………………………………..ผู้รับเงิน 
(……………………………………………….) 

วันที่ ………………………………………………………… 
น าส่งค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรมตามมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีรายละเอียดตามบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ        
บริหารส่วนจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้ จ านวน……………………………………..ราย 
สรุปรายการค่าธรรมเนียมที่น าส่ง บาท สต. 
1. รวมยอดเงินค่าเช่าห้องพักทั้งสิ้น   
2. รวมยอดเงินค่าธรรมเนียมที่น าส่งทั้งสิ้น   
(ตัวอักษร)     
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการที่แจ้งไว้ข้างต้นนี้ พร้อมกับรายละเอียดบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน…………………….ฉบับ เป็นรายการที่ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………. ผู้น าส่งเงิน 

                                           (………………………………………………….) 
ต าแหน่ง……………………………………………………………………… 

ยื่นวันที่………………..เดือน……………………………………พ.ศ. ………………… 
 



 

บัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรมแรม 

วันท่ี………………….เดือน………………………………………พ.ศ. …………………… 
  

เจ้าของ/เจ้าส านักโรงแรม……………………………………………………ได้จัดท ารายการของผู้พักในโรงแรมประจ าเดือน…………………………………..พ.ศ. …………… 
ยื่นต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ – สกุล วันเวลาที่เข้าพัก รวมจ านวนวันที่เข้าพัก 
ห้องพักราคา     

(บาท) 
 

รวมเงินค่าเช่าห้องพัก 
รวมเป็นเงิน

ค่าธรรมเนียม (บาท) 
หมายเหตุ 

        

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… ผู้แจ้ง/ตรวจสอบ 

                                                                                                  (…………………………………………….………..) 

แบบ อบจ.รร. 6 
(แผ่นที่…….…/…….….) 



 

ที่ ชื่อ – สกุล วันเวลาที่เข้าพัก รวมจ านวนวันที่เข้าพัก 
ห้องพักราคา     

(บาท) 
รวมเงินค่าเช่าห้องพัก 

รวมเป็นเงิน
ค่าธรรมเนียม (บาท) 

หมายเหตุ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… ผู้แจ้ง/ตรวจสอบ 

                                                                                                                          (…………………………………………….………..) 

(แผ่นที่…….…../……..……) 


