แบบยื่นรายการนาส่ งเงินค่ าธรรมเนียมบารุงองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา
แบบ อบจ.รร.3
จากผู้เข้ าพักในโรงแรม ตามมาตรา 65 แห่ งพระราชบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ชื่อผู้มหี น้ าที่นาส่ งค่ าธรรมเนียมบารุงองค์ การ
( ) ยื่นปกติ
( ) ยื่นเพิ่มเติมครั้งที่............
บริหารส่ วนจังหวัดจากผู้พกั ในโรงแรม ตามมาตรา 65
นำส่ งประจำเดือน
แห่ งพระราชบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540
(ให้ทำเครื่ องหมำย "/" ลงใน "( )" หน้ำชื่ อเดือน
ชื่ อหรื อยี่หอ้ โรงแรม......................................................................................

พ.ศ. ...............................

ตั้งอยูเ่ ลขที.่ ..............................ตรอก/ซอย....................................................

( ) 1.มกรำคม ( ) 2.กุมภำพันธ์ ( ) 3.มีนำคม

หมู่ที่.........................................ถนน..........................ตำบล.........................

( ) 4.เมษำยน ( ) 5. พฤษภำคม ( ) 6.มิถุนำยน

อำเภอ......................................จังหวัดนครรำชสี มำ

( ) 7.กรกฎำคม ( ) 8.สิ งหำคม ( ) 9.กันยำยน

โทรศัพท์.................................รหัสไปรษณี ย.์ .............................................

( ) 10.ตุลำคม ( ) 11. พฤศจิกำยน ( ) 12.ธันวำคม

สาหรับเจ้ าพนักงาน
สาหรับใบเสร็จรับเงินองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดนครราชสีมา
ใบเสร็ จเล่มที่.......................................เลขที่.............................
จำนวนเงิน..........................................บำท
ลงชื่ อ...................................................ผูร้ ับเงิน
(

)

วันที่............................................................................................

นำส่ งเงินค่ำธรรมเนี ยมบำรุ งองค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดจำกผูพ้ กั ในโรงแรม ตำมมำตรำ 65 แห่ งพระรำชบัญญัติองค์กำร
บริ หำรส่ วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีรำยละเอียดปรำกฎตำมบัญชีผพู ้ กั และรำยละเอียดในกำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนี ยมบำรุ ง
องค์กำรบริ หำรส่ วนจังหวัดนครรำชสี มำ ที่แนบมำพร้อมนี้ จำนวน..............................รำย
สรุปรายการค่ าธรรมเนียมที่นาส่ ง
บาท
สต.
1.รวมยอดเงินค่ำเช่ำห้องพักทั้งสิ้น
2. รวมยอดเงินค่ำธรรมเนี ยมที่นำส่ งทั้งสิ้น
(ตัวอักษร) (.......................................................................................................................)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำรำยกำรที่แจ้งไว้ขำ้ งต้นนี้ พร้อมกับรำยละเอียดบัญชีผพู ้ กั และรำยละเอียดในกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนี ยมบำรุ งองค์กำร
บริ หำรส่ วนจังหวัดนครรำชสี มำ จำนวน............................ฉบับ เป็ นรำยกำรที่ถูกต้องและครบถ้วนทุกประกำร
ลงชื่ อ........................................................ผูน้ ำส่ งเงิน
(

)

ตำแหน่ง.....................................................
ยื่นวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ.............................

บันทึกการเปรียบเทียบ
คดีเปรี ยบเทียบ........................................................../.............................................................
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