
 
 
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การส่วนจังหวัดจากผู้เข้า
พักในโรงแรม พ.ศ.2555 
 
ค ำนิยำม 

“โรงแรม” หมายความว่า บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้ง
ขึ้นเพ่ือรับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์
จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว 
 
“ผู้ควบคุมและผู้จัดกำรโรงแรม” หมายความว่า เจ้า
ส านักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม 
 
“ผู้พัก” หมายความว่า คนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดซึ่ง           
เจ้าส านักให้พักอาศัยในโรงแรมเพ่ืออยู่หรือพักชั่วคราว 
 
“ค่ำเช่ำห้องพัก” หมายความว่า ค่าเช่าห้องพักที่โรงแรม
เรียกเก็บจากผู้พัก 
 
“ค่ำธรรมเนียม” หมายความว่า ค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้เข้าพักในโรงแรม 
 
“องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด” หมายความว่า องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  
 
 
 

 
 

 

1. ผู้ควบคุมและผู้ จัดการโรงแรมจัด เก็บ  น าส่ ง
ค่าธรรมเนียมที่ส านักองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
บึงกาฬ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 

2. แบบรายการน าส่งเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด แบบ อบจ.บก. 3  

3. แบบรายงานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แบบ อบจ.บก. 2 

4. แบบบัญชีผู้พักและรายละเอียดในการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แบบอบจ.บก รร.6 

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://buengkanpao.go.th 

 
 
 
 
 
  

      
 

 
 
 

อัตราร้อยละ 1 ของค่าเช่าห้องพักโดยผู้ควบคุมและจัดการ
โรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ พักแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 

 
 

 

1. ออกหนังสือรับรองการเรียกเก็บภาษีค่าธรรมเนียม 
ให้แก่ผู้พักเพ่ือเป็นหลักฐานการช าระค่าธรรมเนียมให้แก่
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  2. จัดให้มีการปิดประกาศข้อบัญญัติไว้โดยเปิดเผยให้ผู้
พักทราบ 
  3. จัดท าบัญชีผู้พัก และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียก
เก็บตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศ
ก าหนด 
  

 
 

                    ข้อกฎหมำย 
 

    ขั้นตอนกำรยื่นแบบและช ำระค่ำธรรมเนียม 
 

             อัตรำค่ำธรรมเนียม 
 

  ผู้ควบคุมและผู้จัดกำรโรงแรมมีหน้ำที่ดังนี้
หน้ำที ่
 



 

บทก ำหนดโทษ 

1. ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

2. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
ต้องระวางโทษและจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

3. ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่น าส่งค่าธรรมเนียม
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
5,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

4. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือ
น าพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพ่ือจะไม่เสียค่าธรรมเนียม
ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือ ไม่น าส่งค่าธรรมเนียมต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำท่ำนมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ
ท้องถิ่นอย่ำงไร 

1.  โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ก่อสร้าง  
ถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า เป็นต้น 
2.  โครงการส่งเสริมสาธารณสุข 
3.  โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการขุดลอกคูคลอง 
4.  โครงการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และนันทนาการ 
เช่น ก่อสร้างโรงเรียน,สร้างห้องสมุทรประชาชน,สร้าง
สนามกีฬา 
5.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 
6.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก, สตรี, คนชราและ
ผู้ด้อยโอกาส 
7.  โครงการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 
 
 

สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
ฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง  
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดับึงกำฬ 

38000 โทร.042-492-754-5 ต่อ 130 
 
 

 
 

 
 

เอกสำรประชำสัมพันธ์ 
กำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมบ ำรุง 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

จำกผู้เข้ำพักในโรงแรม 
 
 

 
 
 
 
 
 



เงินภำษีนี้จ่ำยไปไหน 
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เอกสำรประชำสัมพันธก์ำรช ำระภำษีบ ำรุง                                                                                                                                                     

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

         ประเภทภำษีท่ีจัดเก็บ 
 ภาษีน้ ามันและก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ 
 ภาษียาสูบ 

ซึ่งจัดเก็บจากสถานการค้าในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.  โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น 
ก่อสร้างถนน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า เป็นต้น 
2.  โครงการส่งเสริมสาธารณสุข 
3.  โครงการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการขุดลอกคู
คลอง 
4.  โครงการส่งเสริมการศึกษา การกีฬา และ
นันทนาการ เช่น ก่อสร้างโรงเรียน,สร้างห้องสมุด
ประชาชน,สร้างสนามกีฬา 
5.  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ 
6.  โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก, สตรี, คนชรา
และผู้ด้อยโอกาส 
7.  โครงการบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ฯลฯ 
 
 

“อย่ำลืม” 

ภำษีทุกบำทมีค่ำต่อกำรพัฒนำท้องถิ่นของเรำจึงขอ
ควำมร่วมมือผู้ประกอบกำรผู้มรหน้ำที่ช ำระภำษีได้โปรด
ด ำเนินกำรช ำระภำษีในระยะเวลำที่ก ำหนดไดท้ี่  ฝ่ำย
เร่งรัดและจัดเกบ็รำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดบึงกำฬ  ในวันและเวลำรำชกำร 

เงินภำษีทุกบำทมีค่ำ  ร่วมพัฒนำท้องถิ่นให้เจริญ 

ร่วมใจพัฒนำบึงกำฬ  โปรดเสียภำษีอย่ำงถูกต้อง 

 

สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่
ฝ่ำยเร่งรัดและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง          
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดับึงกำฬ                  
โทร.042-492754-5 ต่อ 130 

ร่วมมือกันช ำระภำษี สร้ำงสรรค์สิ่งท่ีดี 
พัฒนำบึงกำฬก้ำวไกล 



 กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
           ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องการ
เก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2555 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 

 ค ำนิยำม 
ภำษี หมายความว่า ภาษีบ ารุงองค์การบริหาร

ส่วน       จังหวัดเรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้ 
สินค้ำ หมายความว่า น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่

คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่คล้ายกันหรือ ก๊าซ
ปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ยาสูบชนิด         
บุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ 

 

 อัตรำภำษีที่เรียกเก็บ 
1. น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล 

และน้ ามันท่ีคล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ 
2. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 

อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ 
3. ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต  และบุหรี่ซิ การ์            

อัตรามวนละ 9.30 สตางค์         
 
 กำรจดทะเบียนสถำนกำรค้ำ 

ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนสถานการค้าต่อ   
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ข้อบัญญัติมี
ผลบังคับใช้หรือภายใน 10 วันนับแต่วันเริ่มด าเนินการค้า
ในเขตจังหวัดแล้วแต่กรณีใดที่เกิดขึ้นก่อน ณ  ส านักงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 
 
 เอกสำรที่ใช้ส ำหรับกำรยื่นขอจดทะเบียนกำรค้ำ 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
บัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ยื่นค าขอจด 
3. ส าเนาทะเบียนบ้ านสถานที่ ตั้ งของสถาน
ประกอบการค้า 
4.  แผนที่ตั้งของสถานการค้า 
5.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด/บริษัท (ถ้ามี) 
6.  หนังสือมอบอ านาจและส านาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ มอบและผู้ รับมอบอ านาจ             
(กรณีมอบอ านาจ) 
 

 ขั้นตอนกำรยื่นแบบและกำรช ำระภำษี 
1.  ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีน้ ามัน/
ก๊าซปิโตรเลียมและยาสูบ ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ 20 ของ
เดือนถัดไป 
2.  แบบรายการภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (น้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม) แบบ อบจ.01–4  
3.  แบบบัญชีประจ าวันแสดงรายการ–จ่าย
น้ ามัน/ก๊าซปิโตรเลียม แบบ อบจ.01–5  
4.  แบบงบเดือนแสดงการรับ–จ่ายน้ ามัน/ก๊าซ
ปิโตรเลียม แบบ อบจ.01–6  
5.  แบบรายการบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ยาสูบ) แบบ อบจ.02–1  
6.  แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณยาสูบที่ได้มา
และจ าหน่ายไป แบบ อบจ.02–2  

ดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่          
http://buengkanpao.org 

 

 บทก ำหนดโทษ 
1.  ผู้ ใด่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้                
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
2.  ผู้มีหน้าเสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี
เพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
3.  ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยค าอันเป็น
เท็จน าพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือยื่นบัญชี 
หรือเอกสารอันเป็นเท็จเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 

 เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 
1.  กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระ
ภาษีภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่ว่าจะได้จด
ทะเบียนสถานการค้าไว้แล้วหรือไม่ ให้เสียเบี้ย
ปรับอีก 2 เท่าของเงินภาษีท่ีจะต้องเสีย 
2.  กรณืยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับช าระภาษี
ในระยะเวลาที่ ก าหนด แต่ ไม่ถูกต้อง หรือมี
ข้อผิดพลาด ท าให้จ านวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป 
ให้เสียเบี้ยปรับอีก  1 เท่า ของเงินภาษีที่เสียขาด
ไป 
3.  กรณีผู้ค้าไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับ
ช าระภาษีภายในก าหนดเวลาหรือช าระภาษีขาด
จากจ านวนภาษีที่ต้องเสีย ให้เสียเงินเพ่ิมอีกร้อย
ละ 1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษี
ที่ตอ้งช าระ หรือของเงินภาษีท่ีช าระขาดไป โดยไม่
รวมเบี้ยปรับ และการค านวณเงินเพ่ิมดังกล่าวมิให้
คิดทบต้น 



 
 
 
 
 

 1. ผู้ประกอบการคลังน้ ามัน ที่ค้าส่งหรือค้าปลีก
น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่
คล้ายกัน ให้กับสถานีบริการน้ ามัน ผู้ประกอบอุตสาหกรรม 
หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 2. ผู้ประกอบการคลังก๊าซ ที่ค้าส่งหรือค้าปลีก
ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ ให้กับ
สถานีบริการก๊าซ ผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรือผู้บริโภค
ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 3. ผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีก
น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซลและน้ ามันที่
คล้ายกัน หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับ
รถยนต์ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 4. ผู้ประกอบการนอกจาก 1. 2. และ 3. ที่ค้าส่ง
หรือค้าปลีกน้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล
และน้ ามันที่คล้ายกัน และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับรถยนต์ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ 
 5. ผู้ประกอบการ ค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิด
บุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ภายในเขตจังหวัดบึงกาฬ แต่
ไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่มีหลักฐานการแสดงว่าได้ซื้อหรือ
ได้ รับยาสูบชนิ ดบุ หรี่ ซิ กาแรตหรือบุ หรี่ ซิ การ์  จาก
ผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษี
ของการค้าในเขตจังหวัดแล้ว 
 
 

 
 
 
 1. น้ ามันเบนซินและน้ ามันที่คล้ายกัน น้ ามันดีเซล
และน้ ามันท่ีคล้ายกัน อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์ 
 2. ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับรถยนต์ 
อัตรากิโลกรัมละ 4.54 สตางค์ 
 3. ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรา
มวนละ 9.30 สตางค์ 
 
 
 

 ผู้ ค้ าย าสู บ  ต้ อ งจดท ะ เบี ย น สถาน ค้ า แล ะ
ใบอนุญ าตค้ าย าสู บ ต่ อ เจ้ าห น้ าที่ ข อ งกรม
สรรพสามิต ตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพสามิต
ก าหนด ณ ส านักงานสรรพสามิตแห่งท้องที่ ที่
สถานค้าตั้งอยู่  ส่วนผู้ค้าน้ ามันยื่นจดทะเบียน
สถานการค้าต่อเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬตามแบบที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดบึงกาฬก าหนด ณ ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ 

 ช าระเป็น เงินสดด้วยตัวเองกับ เจ้าหน้าที่  ณ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬหรือ
สั่งจ่ายเป็นธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน 

   

 
 

1. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. แผนที่ตั้งของสถานการค้า 
4. ส าเนาทะเบียนบ้านสถานที่ตั้งของสถาน

ประกอบการค้า 
5. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน

จ ากัด/บริษัท(ถ้าม)ี 
6. กรณีมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ

และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจด้วย 

 
 
 
 ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษี ตามแบบที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนดพร้อมกับช าระภาษีต่อ
พนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่หรือ
สถานที่ อ่ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด ภายใน
วันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่
จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น 
 เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องช าระตามวรรค
หนึ่งให้ปัดทิ้ง 
 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งการประเมินภาษี
เป็นหนังสือต่อผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีช าระ 
ภาษีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ภำษีน้ ำมัน/ก๊ำซและยำสูบ 

กำรยื่นแบบรำยกำรภำษีและกำรช ำระภำษ ี
 

            ผู้มีหน้ำที่ช ำระภำษี 
 

                     วิธีกำรช ำระ 
 

                      เอกสำรที่ใช้ในกำรติดต่อ 
 

              อัตรำภำษีท่ีเรียกเก็บ 
 
 


