
 
 
 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
เร่ือง  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

จากผู้พักในโรงแรม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2542 

 
ของ 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม  

(ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2542 

..................................................... 

 
 

หลักการ 
 

 เพื่อเป็นหลกัในการเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
จากผูเ้ขา้พกัในโรงแรม  โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 51 มาตรา 65 และ
มาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

 
 

เหตุผล 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เร่ือง
การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม ในเขตจงัหวดั
นครราชสีมา ใหส้ามารถด าเนินการจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมได ้ เพื่อน าไปใชจ่้ายในกิจการตามอ านาจ
หนา้ท่ี และอ านวยบริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
เร่ือง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูเ้ขา้พกัในโรงแรม (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2542 

.......................................................................... 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 51 มาตรา 65 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  จึงตราขอ้บญัญติัน้ีข้ึนไว ้ 
โดยความเห็นชอบของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครราชสีมา  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เร่ือง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542” 

 ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ี  ให้ใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการขององคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา แลว้ สิบหา้วนั 

 ขอ้  3 ใหย้กเลิกความใน ขอ้ 9 แห่งขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  เร่ืองการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม พ.ศ. 2542 และใหใ้ชค้วาม
ต่อไปน้ีแทน 

 ขอ้  9 ใหผู้ค้วบคุมและจดัการโรงแรมมีหนา้ท่ีเรียกเก็บและน าส่งเงินค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัตามขอ้ 8 ใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.  2542 

                   

                    
      

 



 
 

ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
 

เร่ือง 
 

การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวดัจากผู้พกัในโรงแรม 

(ฉบับที ่1) พ.ศ. 2542 
 

ของ   
 

องค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บนัทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบร่างขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 

เร่ือง  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรม  

พ.ศ. 2542 

...................................................................................... 

 

หลกัการ 
 

 เพื่อเป็นหลกัในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จากผูพ้กัใน
โรงแรม  โดยอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 51 มาตรา 65 และมาตรา 70  แห่ง
พระราชบญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 

  

เหตุผล 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรจดัเก็บค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จากผูพ้กัในโรงแรมเป็น
รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  เพื่อน าไปใชจ่้ายในกิจการตามอ านาจหนา้ท่ี  และอ านวยบริการ
สาธารณะแก่ประชาชน  จึงจ าเป็นตอ้งตราขอ้บญัญติัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวดันครราชสีมา 
เร่ือง  การเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวดัจากผู้เข้าพกัในโรงแรม 

พ.ศ. 2542 
................................................................ 

 อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 45 มาตรา 51 มาตรา 65 และมาตรา 70 แห่งพระราชบญัญติั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั พ.ศ. 2540 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จึงตราขอ้บญัญติัน้ีข้ึนไว ้ 
โดยความเห็นชอบสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา  และโดยอนุมติัของผูว้า่ราชการจงัหวดั
นครราชสีมา ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้   1   ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั เร่ือง  การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม พ.ศ. 2542” 

ขอ้ 2 ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัไดเ้ม่ือประกาศโดยเปิดเผย ณ ท่ีท  าการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมา แลว้สิบหา้วนั 

ขอ้  3  ในขอ้บญัญติัน้ี 

“โรงแรม” หมายความวา่  บรรดาสถานท่ีทุกชนิดท่ีจดัตั้งข้ึนเพื่อรับสินจา้งส าหรับคนเดินทางหรือ
บุคคลท่ีประสงคจ์ะหาท่ีอยูห่รือท่ีพกัชัว่คราว 

“ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม”  หมายความวา่   บุคคลผูเ้ป็นเจา้ส านกัตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม 

“ผูพ้กั”  หมายความวา่  คนเดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดซ่ึงเจา้ส านกัจดัใหพ้กัอาศยัในโรงแรมเพื่ออยู่
หรือพกัชัว่คราว  โดยจะเสียสินจา้ง 

“ค่าเช่าหอ้งพกั”  หมายความวา่  ค่าเช่าหอ้งพกัท่ีโรงแรมเรียกเก็บจากผูพ้กั 

“ค่าธรรมเนียม”  หมายความวา่  ค่าธรรมเนียมบ ารุงองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจากผูพ้กัในโรงแรม 

“พนกังานเจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา รองนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา รองปลดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา และขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ซ่ึงนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
นครราชสีมาแต่งตั้ง 

“องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั”  หมายความวา่ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา 
ขอ้  4  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บไดใ้หเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอ้  5 ใหผู้พ้กัในโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัในอตัราร้อยละสองของ
ค่าเช่าหอ้งพกั 

 ขอ้  6  ใหผู้ค้วบคุมและจดัการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามขอ้ 5 จากผูพ้กัไวแ้ทนองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัทุกคร้ังท่ีมีการเรียกเก็บค่าเช่าหอ้งพกั 

 



 

 

 ขอ้  7  ใหผู้ค้วบคุมและจดัการโรงแรมมีหนา้ท่ี ดงัน้ี 

(1)  ออกหนงัสือรับรองการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใหแ้ก่ผูพ้กั เพื่อเป็นหลกัฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

(2)  จดัใหมี้การปิดประกาศขอ้บญัญติัน้ีไวโ้ดยเปิดเผยใหผู้พ้กัทราบ 

(3) จดัท าบญัชีผูพ้กั  และรายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามแบบท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน 

จงัหวดัประกาศก าหนด  

 ขอ้  8  ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม ซ่ึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตอ้งน าส่งเงินค่าธรรมเนียมท่ีตนเรียก
เก็บไปส่ง ณ ส านกังานองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา หรือสถานท่ีท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดันครราชสีมา ประกาศก าหนด ภายในวนัท่ีสิบของเดือนถดัไป พร้อมบญัชีผูพ้กัและรายละเอียด
ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บตามขอ้ 7 (3) 

 ขอ้  9  ถา้ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมมิไดเ้รียกเก็บและน าส่งค่าธรรมเนียมตามขอ้ 8 หรือไดเ้รียกเก็บ
และน าส่งแลว้แต่ไม่ครบจ านวนท่ีถูกตอ้ง ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมตอ้งรับผดิร่วมกบัผูพ้กัในการเสีย
ค่าธรรมเนียมท่ีตอ้งช าระตามจ านวนเงินค่าธรรมเนียมท่ีมิไดเ้รียกเก็บและน าส่ง หรือตามจ านวนท่ีขาดไป 

แลว้แต่กรณี 

 ขอ้ 10 ในกรณีท่ีผูค้วบคุมและจดัการโรงแรมไดเ้รียกเก็บค่าธรรมเนียมไวต้ามขอ้  6 แลว้ใหผู้พ้กัซ่ึง
ตอ้งเสียค่าธรรมเนียมพน้ความรับผดิท่ีตอ้งช าระค่าธรรมเนียมเท่าจ านวนท่ีผูพ้กัไดจ่้ายไวแ้ลว้นั้น และใหผู้ ้
ควบคุมและจดัการโรงแรมรับผดิช าระเงินค่าธรรมเนียมนั้นแต่ฝ่ายเดียว 
 ขอ้ 11 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจมีหนงัสือเรียกผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม ผูพ้กัหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง
มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งเอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนใดมาเพื่อตรวจสอบภายในระยะเวลาท่ีก าหนดทั้งน้ีโดยใหเ้วลาผู ้
นั้นไม่นอ้ยกวา่เจด็วนันบัแต่วนัรับหนงัสือ 
 ขอ้ 12  เม่ือมีเหตุอนัควรเช่ือวา่มีการหลีกเล่ียงการเรียกเก็บหรือน าส่งค่าธรรมเนียมตาม ขอ้ 6 และ
ขอ้ 8 ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในโรงแรมหรือสถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัเก็บค่าธรรมเนียมใน
ระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น เพื่อสอบถามบุคคลใดๆ หรือ
ตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ในการน้ีพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งด าเนินการต่อหนา้ผูค้วบคุมและจดัการโรงแรม
หรือผูแ้ทนของบุคคลนั้น โดยจะตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหบุ้คคลดงักล่าวทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีชัว่โมง 
ก่อนการด าเนินการ 
 ขอ้ 13  แบบพิมพท่ี์ใชใ้นการเรียกเก็บและน าส่งค่าธรรมเนียมใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั ประกาศก าหนด 

 ขอ้ 14  ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่เสียค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 5 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 ขอ้ 15  ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 6 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 



 ขอ้ 16  ผูใ้ดหลีกเล่ียงไม่น าส่งค่าธรรมเนียม ตามขอ้ 8 ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 ขอ้ 17  ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จ ตอบค าถามถอ้ยค าอนัเป็นเทจ็ หรือน าพยานหลกัฐานเทจ็มา
แสดง เพื่อหลีกเล่ียงหรือพยามยามหลีกเล่ียงการเสียค่าธรรมเนียม หรือการน าส่งค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บ ตอ้ง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 ขอ้ 18  ใหค้วามผดิตามขอ้บญัญติัน้ีเป็นความผดิท่ีเปรียบเทียบได ้และใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีเป็นผูมี้
อ านาจเปรียบเทียบ 

 เม่ือผูก้ระท าผิดไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบ ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการ
เปรียบเทียบใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 
 เงินค่าปรับตามวรรคสอง ใหเ้ป็นรายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

 ขอ้ 19  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เป็นผูรั้กษาการตามขอ้บญัญติัน้ี และมี
อ านาจออกประกาศก าหนด และวางระเบียบเพื่อปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตามาขอ้บญัญติัน้ี 

 ประกาศ และระเบียบเม่ือไดป้ระกาศไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท  าการขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัแลว้สิบ
หา้วนั ใหมี้ผลใชบ้งัคบัได ้
                                         ประกาศ ณ วนัท่ี 12  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2542 
                                                                

                                                            

      


