
การชําระค�าธรรมเนียมฯ จากผู�เข�าพักโรงแรม 
 องค�การบริหารส�วนจังหวัด มีอํานาจเรียกเก็บ
ค�าธรรมเนียมฯ จากผู�เข�าพักโรงแรม เพื่อนําเงินรายได�ไปใช�
จ�ายในกิจการตามอํานาจหน�าที่และให�บริการสาธารณะแก�
ประชาชนจังหวัดตาก 
 ผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีหน�าที่จัดเก็บและนําส�ง
ค�าธรรมเนียมฯ จากผู�เข�าพักโรงแรมไว�แทนองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดตาก ในอัตราร�อยละ 2 ของค�าเช�าห�องพัก 
 การยื่นแบบรายการนําส�งเงินค�าธรรมเนียมฯ 
 1. ให�ผู�ประกอบการธุรกิจโรงแรมและผู� จัดการ 
จัดทําบัญชีผู�พักและรายละเอียดค�าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บ
จากผู�เข�าพักโรงแรม 
 2. ให�ผู�ประกอบการโรงแรมและผู�จัดการ นําส�งเงิน
ค�าธรรมเนียมฯ ที่เรียกเก็บไว� ณ องค�การบริหารส�วนจังหวัด
ตาก (กองคลัง) โทร. 0-5551-8315 ภายในวันที่ 10            
ของเดือนถัดไป พร�อมบัญชีผู� เข�า พักและรายละเอียด                   
ค�าธรรมเนียมฯ 
 เอกสารประกอบการนําส�งค�าธรรมเนียมฯ 
 1. แบบยื่นรายการนําส�งฯ (อบจ. รร. 3) 1 ฉบับ 
 2. แบบระเบียนโรงแรม (อบจ. รร. 1) 1 ฉบับ 
 3. ทะเบียนผู�เข�าพักโรงแรม (แบบ รร. 4) 1 ชุด 
 

 

วิสัยทัศน%องค%การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

เป=นศูนย�กลางการพัฒนา 
โดยยึดหลักบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 

เพื่อประโยชน�สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก 

ความหมายของตราเครื่องหมาย 
องค%การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 

 

 

 องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เป=นองค�กรที่ตั้งอยู�
บนผืนแผ�นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป=นมายาวนาน ตั้งแต�ครั้ง
สมเด็จพระเจ�าตากสินมหาราชได�ทรงเคยมารับราชการเพื่อ
ปกครองเมืองตาก เมืองแห�งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ�สองริมฝDEง
แม�น้ํา สายน้ําแห�งความผูกพันที่เปรียบเสมือนสายโลหิตหล�อ
เลี้ยงชาวเมืองตากสืบเนื่องยาวนานมาหลายชั่วอายุคน 
แผ�น ดินศัก ดิ์สิท ธิ์และสายน้ํ าแห� งความอุดมสมบูรณ�นี้ 
ก�อให�เกิดความเจริญรุ�งเรือง มั่งคั่ง ผลิดอกออกผลแห�งความดี
งามทั้งกายและใจของชาวเมืองตากให�วิวัฒนาการสถาพรอย�าง
ยั่งยืน ตราบนานเท�านาน บนพื้นฐานแห�งธรรมาภิบาลที่มั่นคง
และเท�าเทียม 
 

 ความหมาย : นายปกรณ� ลวกุล 
 คอมพิวเตอร�กราฟIก : นายณรงค�ศักดิ์ นิลสนธิ 
 

หมายเหตุ : ตราเครื่องหมายและความหมายดังกล�าว ได�รับ
การอนุมัติให�ใช�จากผู�ว�าราชการจังหวัดตาก และกรมส�งเสริม
การปกครองท�องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

 

 
 

สรุปรายงานทางการเงินสรุปรายงานทางการเงิน  
และและ  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ�างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ�าง  
ประจําเดือนประจําเดือนตุลาตุลาคมคม  

22555566  
ของของ  

องค%การบริหารส�วนจังหวัดตากองค%การบริหารส�วนจังหวัดตาก  
 

 

  จัดทําโดยจัดทําโดย  
  ฝ1ายประชาสัมพันธ%และเลขานุการฝ1ายประชาสัมพันธ%และเลขานุการ  
    องค%การบริหารส�วนจังหวัดตากองค%การบริหารส�วนจังหวัดตาก  
    hhttttpp::////wwwwww..ttaakkppaaoo..ggoo..tthh  
  โทรโทร..    00--55555511--8333 8333 ต�อ ต�อ 111111  
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รายงานทางการเงิน 
  ตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 มีหลักการให�หน�วยงานของรัฐต�องเปIดเผยข�อมูล
ข�าวสารของทางราชการที่อยู�ในความครอบครองหรือควบคลุม
ดูแลของหน�วยงานของรัฐให�ประชาชนทราบ 
 องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก จึงได�สรุปรายงาน
ทางการเงินประ จํา เ ดือน ตุลาคม 2556 เ พื่อเผยแพร�
ประชาสัมพันธ�ให�กับประชาชนได�รับทราบ ดังนี้ 
 

�…รายรับ 
เดือนตุลาคม 2556 แบ�งเป�น 

ภาษีจากสถานค�าปลีกยาสูบ            1,495,283.76 บาท 
ค�าธรรมเนียมผู�เข�าพักโรงแรม     37,575.00 บาท 
ค�าปรับผดิสัญญา  0.00 บาท 
ค�าธรรมเนียมอื่นๆ  0.00 บาท 
ค�าเช�าหรือค�าบริการสถานที ่   1,500.00 บาท 
ดอกเบี้ย                          604,557.99 บาท 
ค�าขายแบบแปลน                               1,500.00 บาท 
ค�ารับรองสําเนาและถ�ายเอกสาร  0.00 บาท 
รายได�จากสาธารณูปโภคฯ  0.00 บาท 
รายได�เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                 19,960.00 บาท 
ค�าจําหน�ายทรัพย�สนิ   0.00 บาท 
ภาษีและค�าธรรมเนียมรถยนต�ฯ       9,615,030.68 บาท 
ภาษีมูลค�าเพิ่มฯ                      10,137,708.86 บาท 
ภาษีบํารุง อบจ. ฯ                          537,481.52 บาท 
ค�าภาคหลวงแร�                    2,649,841.10 บาท 
เงินอุดหนุนทั่วไป   0.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น                    25,100,438.91 บาท 
 

 

�…รายจ�าย 
เดือนตุลาคม 2556 แบ�งเป�น 

งบกลาง             628,821.06 บาท 
เงินเดือน                    2,523,857.41 บาท 
ค�าจ�างประจํา          119,580.00 บาท 
ค�าจ�างชั่วคราว  1,000,080.00 บาท 
ค�าตอบแทน  78,860.00 บาท 
ค�าใช�สอย  165,912.10 บาท 
ค�าวัสดุ  150,459.93 บาท 
ค�าสาธารณูปโภค  314,900.02 บาท 
เงินอุดหนุน  1,000,000.00 บาท 
ค�าครุภัณฑ�  0.00 บาท 
ค�าที่ดินและสิ่งก�อสร�าง  0.00 บาท 
รายจ�ายอื่น  0.00 บาท 
รวมทั้งสิ้น                          5,982,470.52 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

หมายเลขโทรศัพท% 
องค%การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

 

 เบอร�โทรศัพท�กลาง   0-5551-8333 
     โทรสาร ต�อ 100 
 สํานักปลัด อบจ.  0-5551-8310 
 กองกิจการสภา อบจ.  0-5551-8311 
 กองแผนและงบประมาณ 0-5551-8313 
 กองคลัง   0-5551-8315 
 กองช�าง   0-5551-8317 
 กองการศึกษาฯ  0-5551-8319 
 หน�วยตรวจสอบภายใน   0-5551-8321  


