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พระราชบัญญัต ิ
อากรรังนกอีแอน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

------------- 
              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
       ใหไว ณ วันที ่๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 
      เปนปที ่๕๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา "พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน  
พ.ศ. ๒๕๔๐"    
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๐/๕๖ก/๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
    
  มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร  
จังหวัดสุราษฎรธาน ีจังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี ่จังหวัดตรัง  จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล และ
จังหวัด 
ตราด สวนในจังหวัดอื่นจะใชบังคับเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
  มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "นกอีแอน" หมายความวา นกอีแอนชนิดที่ใชกินรัง 
  "รังนก" หมายความวา รังนกอีแอน 
  "ราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด  เทศบาล  
สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
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  "คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก 
อีแอน    
 
  มาตรา ๖  ในแตละจังหวัดที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้ใหมีคณะกรรมการ 
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการ 
จังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด  สรรพากรจังหวัด ปาไมจังหวัด หัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่น
ทุก 
ราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น และผูทรงคุณวุฒิอีก 
หกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากรายชื่อบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ 
เกี่ยวกับรังนกที่คณะผูบริหารทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้นเสนอ
จํานวน 
สองคนและท่ีสภาจังหวัดเสนอจํานวนส่ีคนเปนกรรมการ และปลัดจังหวัดเปนกรรมการและ 
เลขานุการ 
  
  มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ใหและเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก 
  (๒) พิจารณาจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก 
  (๓) ใหคําแนะนําแกผูรับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก 
  (๔) กํากับดูแลการเก็บรังนกของผูรับสัมปทานใหเปนไปตามสัมปทาน และตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
  (๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่นๆ ตามท่ี 
กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการ 
  ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและมี 
หนาท่ีปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย รวมท้ังมีหนาท่ีรับผิด 
ชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
 
  มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป  กรรมการ 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
  มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการผูทรง 
คุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๔) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ใหออกเพราะ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บกพรอง ไมสุจริตตอหนาท่ี หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
  (๕) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรอื 
  (๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางในระหวางที่ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนง
เทา 
กับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงแตงต้ังไวแลว    
 
  มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง 
มิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตาม 
วาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม 
 
  มาตรา ๑๑  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พน 
จากตําแหนงตามวาระหรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙  ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบ 
หาวันนับแตวันที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 
 
  มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปน 
เสียงช้ีขาด กรรมการผูใดที่มาประชุมและมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไม
มี 
สิทธิรวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน แตใหนับกรรมการผูนั้นเขาเปนองคประชุม 
ในเรื่องนั้นดวย 
 
  มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหคณะกรรมการมี 
อํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาได 
 
  มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดเก็บรังนกที่มีอยูตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมไดรับสัมปทานจากคณะกรรมการ 
  การขอรับสัมปทานในแตละจังหวัดใหทําโดยการประมูลเงินอากรตามหลัก 
เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศ 
กําหนด 
 
  มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานชําระเงินอากรเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดใน 
สัมปทานหรือชําระไมครบถวน ใหเสียเงินเพ่ิมอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงิน 
อากรที่ตองชําระ 
  เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเงินอากร 
  มาตรา ๑๖  ผูรับสัมปทานจะตองมีสํานักงานแหงใหญ หรือสํานักงานตัวแทน 
ประจําในจังหวัดที่ตนไดรับสัมปทาน 
           
  มาตรา ๑๗  ผูรับสัมปทานจะเก็บรังนกไดไมเกินปละสามครั้ง ตามเง่ือนไขท่ี 
กําหนดในสัมปทาน 
 
  มาตรา ๑๘  ผูรับสัมปทานตองทําบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนรังนกที ่
เก็บได บริเวณที่เก็บรังนก และรายการอื่นๆ เกี่ยวกับรังนกยื่นตอคณะกรรมการตามแบบ หลัก 
เกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 
  มาตรา ๑๙  ผูรับสัมปทานตองสงวนและคุมครองนกอีแอน  ตามหลักเกณฑ  
และวิธีการที่ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยใหนํา 
หลักเกณฑ และวิธีการในการสงวนและคุมครองสัตวปาของกรมปาไมมาประกอบการพิจารณาดวย 
 
  มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานได ในกรณีที่ผูรับ 
สัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือขอกําหนดที่ระบุเปนเงื่อนไขไว
ใน 
สัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได 
 
  มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกราช 
การสวนทองถิ่นโดยคํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในแตละเขตราชการสวนทองถิ่นที่ม ี
การจัดเก็บรังนกในแตละป ดังน้ี 
  (๑) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดใน 
เขตราชการสวนทองถิ่นใดมีจํานวนไมเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรดังกลาวใหราชการสวน 
ทองถ่ินน้ันท้ังหมด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดใน 
เขตราชการสวนทองถิ่นใดมีจํานวนเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรจํานวนสามลานบาทแรก 
ใหแกราชการสวนทองถิ่นนั้น สําหรับจํานวนเงินอากรที่เกินสามลานบาท ใหจัดสรรจํานวนรอยละ 
สี่สิบของเงินดังกลาวใหแกราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกนั้น สวนจํานวนอีกรอยละหก
สิบ 
ของเงินดังกลาวใหจัดสรรใหแกราชการสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันที่ไมมีการจัดเก็บรังนก
ตาม 
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
  ในปใดที่ไมอาจทราบสวนของจํานวนรังนกตามวรรคหนึ่ง ใหใชสวนของจํานวน 
รังนกในปกอนหนานั้นเปนเกณฑในการคํานวณ 
  ในกรณีที่มีดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดอันเกิดแตเงินอากรตามพระราชบัญญัติ 
นี ้ใหถือวาดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดดังกลาวเปนเงินอากรตามวรรคหนึ่งดวย 
 
  มาตรา ๒๒  ใหกรรมการและเลขานุการสงมอบเงินอากรใหแกราชการสวน 
ทองถิ่นแตละแหงตามที่ไดรับการจัดสรรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ 
กําหนด โดยหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของเงินอากรที ่
สงมอบ 
  การใชจายเงินเพื่อเปนคาใชจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะ 
กรรมการกําหนด 
           
  มาตรา ๒๓  เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและ 
เลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการมีอํานาจ ดังตอไปนี ้
  (๑) ตรวจสอบการกระทําที่อาจเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ 
นี ้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 
  (๒) ตรวจคน กัก ยึด หรืออาศัยรังนก หรือส่ิงใดๆ ท่ีเก่ียวของในกรณีท่ีมีเหตุ 
อันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 
  (๓) ขึ้นไปบนเกาะหรือเขาไปในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตาม 
ธรรมชาต ิหรือเขาไปในอาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหวางเวลาพระ
อาทิตย 
ขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได
วา 
มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 
  เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรรมการและเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับ 
มอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนิน 
การตอไป 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน ใหคณะกรรมการมีอํานาจส่ังใหผูรับสัมปทานระงับการกระทําท่ี 
ฝาฝน หรือแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดได 
  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานไมดําเนินการตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที ่
กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสัมปทานเสียก็ได เวนแตในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือขอกําหนดที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในสัมปทานวา 
เปนเหตุใหเพิกถอนสัมปทานไดใหคณะกรรมการเพิกถอนสัมปทาน 
 
  มาตรา ๒๕  บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตามธรรม 
ชาติ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ อันเปนหรืออาจเปนอันตรายแกนกอีแอน ไขของนกอีแอน หรอื 
รังนก หรืออาจเปนเหตุใหนกอีกแอนละที่อยูอาศัยไปจากเกาะหรือที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
ดังกลาว 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหนาที ่
 
  มาตรา ๒๖ หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซ่ึงรังนกอันตนรูวาไดมาโดยการ 
ฝาฝนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 
 
  มาตรา ๒๗ ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ  ตามท่ีคณะ 
กรรมการส่ังตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท 
หรอื 
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๘ ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗  หรือมาตรา ๒๕  
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๒๙  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือทําบัญชีอันเปน 
เท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๐  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกกรรมการและเลขานุการ  
หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓  
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม 
พระราชบัญญัตินี ้ผูแทนนิติบุคคลซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซ่ึงมิไดจัดการ
ตาม 
สมควรเพ่ือปองกันมิใหเกิดความผิดน้ัน ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 
 
  มาตรา ๓๓  ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนก 
อีแอน พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีสัญญาที่ทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและสัญญา 
ดังกลาวยังไมสิ้นอายุเก็บรังนกตามสัญญานั้นตอไปไดจนกวาสัญญาจะสิ้นอายุโดยใหถือวาเปน 
ผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี ้และใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม 
  นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกชําระอากร 
หรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งใหแกอธิบดีกรมสรรพากรตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน 
สัญญานั้น 
  เงินอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งที่ถึงกําหนดชําระในหรือหลัง 
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหอธิบดีกรมสรรพากรจัดสรรเงินดังกลาวใหแกจังหวัดตามที่ระบุ
ไว 
ในสัญญานั้น 
  ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกการจัดสรรเงินของอธิบดีกรมสรรพากรตาม 
วรรคสามโดยอนโุลม 
 
  มาตรา ๓๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้เวนแตในสวนที ่
กรมสรรพากรเกี่ยวของตามมาตรา ๓๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ 
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
     พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
         นายกรัฐมนตร ี
 
------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง 
กฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอนเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนดูแลและจัดการการ
เก็บ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รังนกอีแอนอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองที่ของตน และใหเงินอากรรังนกอีแอนตกเปน 
รายไดของราชการสวนทองถิ่นที่มีรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้นและราชการสวนทองถิ่น 
อื่นในจังหวัดเดียวกันตามพระราชบัญญัตินี ้รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่จะใหเอกชน 
ดําเนินการจัดเก็บรังนกอีแอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
        ภคิน/ีแกไข 
        ๖/๒/๒๕๔๕ 
         A+B (C) 
 
 


