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พระราชบัญญตั ิ
อากรรังนกอีแอน 
พ.ศ. ๒๕๔๐ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนปที่ ๕๒ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา “พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. 

๒๕๔๐” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร 

จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล และ
จังหวัดตราด สวนในจังหวัดอื่นจะใชบังคับเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นกอีแอน” หมายความวา นกอีแอนชนิดที่ใชกินรัง 
“รังนก” หมายความวา รังนกอีแอน 
“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล และราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่กฎหมายกําหนด 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอน 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๔/ตอนที่ ๕๖ ก/หนา ๑/๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖  ในแตละจังหวัดที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ ใหมีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  
อัยการจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด สรรพากรจังหวัด ปาไมจังหวัด หัวหนาคณะผูบริหาร
ทองถ่ินทุกราชการสวนทองถ่ินที่มีการจัดเก็บรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้น และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกหกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากรายชื่อบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือ
ประสบการณเก่ียวกับรังนกที่คณะผูบริหารทองถ่ินที่มีการจัดเก็บรังนกในเขตราชการสวนทองถ่ิน
นั้นเสนอจํานวนสองคนและที่สภาจังหวัดเสนอจํานวนสี่คนเปนกรรมการ และปลัดจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ใหและเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก 
(๒) พิจารณาการจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรรังนก 
(๓) ใหคําแนะนําแกผูรับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก 
(๔) กํากับดูแลการเก็บรังนกของผูรับสัมปทานใหเปนไปตามสัมปทาน และตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่

กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ 
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและ 

มีหนาที่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งมีหนาที่
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๘  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 
 
มาตรา ๙  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘ กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ใหออกเพราะ

บกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเส่ือมเสีย 
(๕) เปนบุคคลลมละลาย 
(๖) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ 
(๗) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางในระหวางที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไวแลว 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยัง

มิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง 
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

 
มาตรา ๑๑  การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พน

จากตําแหนงตามวาระหรือพนจากตําแหนงตามมาตรา ๙ ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 
ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง 

 
มาตรา ๑๒  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด กรรมการผูใดที่มาประชุมและมีสวนไดเสียเปนการสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไม
มีสิทธิรวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แตใหนับกรรมการผูนั้นเขาเปนองคประชุม
ในเรื่องนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๓  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

ออกคําส่ังเปนหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได 

 
มาตรา ๑๔  หามมิใหผูใดเก็บรังนกที่มีอยูตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่ 

สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมไดรับสัมปทานจากคณะกรรมการ 
การขอรับสัมปทานในแตละจังหวัดใหทําโดยการประมูลเงินอากรตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเงื่อนไขที่ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๕  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานชําระเงินอากรเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดใน

สัมปทานหรือชําระไมครบถวน ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ ๑.๕ ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงิน
อากรที่ตองชําระ 

เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเงินอากร 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๖  ผูรับสัมปทานจะตองมีสํานักงานแหงใหญ หรือสํานักงานตัวแทน
ประจําในจังหวัดที่ตนไดรับสัมปทาน 

 
มาตรา ๑๗  ผูรับสัมปทานจะเก็บรังนกไดไมเกินปละสามครั้ง ตามเงื่อนไขที่

กําหนดในสัมปทาน 
 
มาตรา ๑๘  ผูรับสัมปทานตองทําบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนรังนก 

ที่เก็บได บริเวณที่เก็บรังนก และรายการอื่นๆ เก่ียวกับรังนกยื่นตอคณะกรรมการตามแบบ 
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  ผูรับสัมปทานตองสงวนและคุมครองนกอีแอน  ตามหลักเกณฑ 

และวิธีการที่ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยใหนํา
หลักเกณฑ และวิธีการในการสงวนและคุมครองสัตวปาของกรมปาไมมาประกอบการพิจารณา
ดวย 

 
มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานได ในกรณีที่ผูรับ

สัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือขอกําหนดที่ระบุเปนเง่ือนไขไว
ในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได 

 
มาตรา ๒๑  ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ใหแก

ราชการสวนทองถ่ินโดยคํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในแตละเขตราชการสวนทองถ่ิน
ที่มีการจัดเก็บรังนกในแตละป ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในเขต
ราชการสวนทองถ่ินใดมีจํานวนไมเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรดังกลาวใหราชการ 
สวนทองถ่ินนั้นทั้งหมด 

(๒) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดใน 
เขตราชการสวนทองถ่ินใดมีจํานวนเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรจํานวนสามลานบาทแรก
ใหแกราชการสวนทองถ่ินนั้น สําหรับจํานวนเงินอากรที่เกินสามลานบาท ใหจัดสรรจํานวนรอยละ
ส่ีสิบของเงินดังกลาวใหแกราชการสวนทองถ่ินที่มีการจัดเก็บรังนกนั้น สวนจํานวนอีกรอยละ 
หกสิบของเงินดังกลาวใหจัดสรรใหแกราชการสวนทองถ่ินอื่นในจังหวัดเดียวกันที่ไมมีการจัดเก็บ
รังนกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 

ในปใดที่ไมอาจทราบสวนของจํานวนรังนกตามวรรคหนึ่ง ใหใชสวนของจํานวน
รังนกในปกอนหนานั้นเปนเกณฑในการคํานวณ 

ในกรณีที่มีดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใดอันเกิดแตเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหถือวาดอกเบี้ยหรือประโยชนอ่ืนใดดังกลาวเปนเงินอากรตามวรรคหนึ่งดวย 

 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒  ใหกรรมการและเลขานุการสงมอบเงินอากรใหแกราชการสวน
ทองถ่ินแตละแหงตามที่ไดรับการจัดสรรตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
กําหนด โดยหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินรอยละหาของเงินอากรที่
สงมอบ 

การใชจายเงินเพื่อเปนคาใชจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๒๓  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการและ

เลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการมีอํานาจ ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบการกระทําที่อาจเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 
(๒) ตรวจคน กัก ยึด หรืออายัดรังนก หรือส่ิงใดๆ ที่เก่ียวของในกรณีที่มีเหตุ

อันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 
(๓) ข้ึนไปบนเกาะหรือเขาไปในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตาม

ธรรมชาติ หรือเขาไปในอาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใดๆ ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้นเพื่อตรวจคน ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรรมการและเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป 

 
มาตรา ๒๔  ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานระงับการกระทําที่ 
ฝาฝน หรือแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดได 

ในกรณีที่ผู รับสัมปทานไมดําเนินการตามคําส่ังตามวรรคหนึ่งภายในเวลา 
ที่กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณาเพิกถอนสัมปทานเสียก็ได เวนแตในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หรือขอกําหนดที่ระบุเปนเง่ือนไขไวในสัมปทาน
วาเปนเหตุใหเพิกถอนสัมปทานได ใหคณะกรรมการเพิกถอนสัมปทาน 

 
มาตรา ๒๕  บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตาม

ธรรมชาติ หามมิใหผูใดกระทําการใดๆ อันเปนหรืออาจเปนอันตรายแกนกอีแอน ไขของ 
นกอีแอน หรือรังนก หรืออาจเปนเหตุใหนกอีกแอนละที่อยูอาศัยไปจากเกาะหรือที่สาธารณสมบัติ
ของแผนดินดังกลาว 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่ 
 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งรังนกอันตนรูวาไดมาโดยการฝา
ฝนมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามที่

คณะกรรมการสั่งตามมาตรา ๑๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพัน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๒๘  ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๕ 

วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๒๙  ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ หรือทําบัญชีอันเปนเท็จ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๐  ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกกรรมการและเลขานุการ หรือ

ผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๑  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับ 

ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตาม

พระราชบัญญัตินี้ ผูแทนนิติบุคคลซึ่งรูเห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้น หรือซึ่งมิไดจัดการ
ตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ 
ดวย 

 
มาตรา ๓๓  ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอแีอน 

พุทธศักราช ๒๔๘๒ โดยมีสัญญาที่ทําไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและสัญญาดังกลาวยัง
ไมส้ินอายุเก็บรังนกตามสัญญานั้นตอไปไดจนกวาสัญญาจะสิ้นอายุโดยใหถือวาเปนผูรับสัมปทาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับโดยอนุโลม 

นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกชําระอากร
หรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งใหแกอธิบดีกรมสรรพากรตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน
สัญญานั้น 

เงินอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งที่ถึงกําหนดชําระในหรือหลัง
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหอธิบดีกรมสรรพากรจัดสรรเงินดังกลาวใหแกจังหวัดตามที่ระบุ
ไวในสัญญานั้น 

ใหนํามาตรา ๒๑ มาใชบังคับแกการจัดสรรเงินของอธิบดีกรมสรรพากรตาม
วรรคสามโดยอนุโลม 



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๓๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในสวนที่
กรมสรรพากรเกี่ยวของตามมาตรา ๓๓ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตร ี



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอนเพื่อใหราชการสวนทองถ่ินไดเขามามีสวนดูแลและจัดการการ
เก็บรังนกอีแอนอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองที่ของตน และใหเงินอากรรังนกอีแอน 
ตกเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ินที่มีรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถ่ินนั้นและราชการสวน
ทองถ่ินอื่นในจังหวัดเดียวกันตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่จะให
เอกชนดําเนินการจัดเก็บรังนกอีแอนใหเหมาะสมยิ่งข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๒ เมษายน ๒๕๕๒ 

 


