พระราชบัญญัติ
อากรรังนกอีแอน
พ.ศ. 2540
––––––––––––
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหใว ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2540
เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอากรรังนกอีแอน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ใหเรียกวา พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พ.ศ. 2540
มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอนพุทธศักราช 2482
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัด
พัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล และจังหวัดตราด สวนในจังหวัดอื่นจะใชบังคับเมื่อใดใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
นกอีแอน หมายความวา นกอีแอนชนิดที่ใชกินรัง
รังนก หมายความวา รังนกอีแอน
ราชการสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล
และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอน
มาตรา 6 ในแตละจังหวัดที่มีการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ใหมีคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก
อีแอน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด สรรพากรจังหวัด
ปาไมจังหวัด หัวหนาคณะผูบริหารทองถิ่นทุกราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
และผูทรง คุณวุฒิอีกหกคนซึ่งผูวาราชการจังหวัดแตงตั้งจากรายชื่อบุคคลผูมีความรูความสามารถหรือประสบการณ
เกี่ยวกับรังนกที่คณะผูบริหารทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้นเสนอจํานวนสองคนและที่สภา
จังหวัดเสนอจํานวนสี่คนเปนกรรมการ และปลัดจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 7 ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ใหและเพิกถอนสัมปทานเก็บรังนก
(2) พิจารณาจัดเก็บและจัดสรรเงินอากรังนก

(1)
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(3) ใหคําแนะนําแกผูรับสัมปทานเกี่ยวกับการเก็บรังนก
(4) กํากับดูแลการเก็บรังนกของผูรับสัมปทานใหเปนไปตามสัมปทาน และตามพระราชบัญญัตินี้
(5) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข รวมทั้งปฏิบัติการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหเปนอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการ
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดรับผิดชอบในการจัดเก็บเงินอากรรังนกและมีหนาที่ปฏิบัติตามมติของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย รวมทั้งมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
มาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนง
อาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
มาตรา 9 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เปนผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้
(4) คณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ใหออกเพราะบกพรอง ไมสุจริตตอหนาที่ หรือมี
ความประพฤติเสื่อมเสีย
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ หรือ
(7) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วางในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลวยังมีวาระอยูในตําแหนงใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งแตงตั้งไว
แลว
มาตรา 10 ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิดํารงตําแหนงครบวาระแลวแตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ้งพนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะมีการ
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา 11 การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระหรือพน
จากตําแหนงตามมาตรา 9 ตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก
ตําแหนง
มาตรา 12 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดที่มาประชุมและมีสวนไดเสียเปน
การสวนตัวในเรื่องใดกรรมการผูนั้นไมมีสิทธิรวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แตใหนับกรรมการผูนั้นเขาเปน
องคประชุมในเรื่องนั้นดวย

มาตรา 13 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหคณะกรรมการมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือเรียก
บุคคลใดมาใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
มาตรา 14 หามมิใหผูใดเก็บรังนกที่มีอยูตามธรรมชาติบนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผนดินโดยไมได
รับสัมปทานจากคณะกรรมการ
การขอรับสัมปทานในแตละจังหวัดใหทําโดยการประมูลเงินอากรตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ผูวา
ราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนด
มาตรา 15 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานชําระเงินอากรเมื่อพนระยะเวลาที่กําหนดในสัมปทานหรือชําระไมครบถวน
ใหเสียเงินเพิ่มอีกรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษของเดือนของเงินอากรที่ตองชําระ
เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งใหถือเปนเงินอากร
มาตรา 16 ผูรับสัมปทานจะตองมีสํานักงานแหงใหญ หรือสํานักงานตัวแทนประจําในจังหวัดที่ตนไดรับ
สัมปทาน
มาตรา 17 ผูรับสัมปทานจะเก็บรังนกไดไมเกินปละสามครั้งตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัมปทาน
มาตรา 18 ผูรับสัมปทานตองทําบัญชีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนรังนกที่เก็บได บริเวณที่เก็บรังนก และ
รายการอื่น ๆ เกี่ยวกับรังนกยื่นตอคณะกรรมการตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 19 ผูรับสัมปทานตองสงวนและคุมครองนกอีแอนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ผูวาราชการจังหวัดโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยใหนําหลักเกณฑ และวิธีการในการสงวน และคุมครองสัตวปาของ
กรมปาไมมาประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา 20 ใหคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนสัมปทานได ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 18 หรือมาตรา 19 หรือขอกําหนดที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในสัมปทานวาเปนเหตุเพิกถอนสัมปทานได
มาตรา 21 ใหคณะกรรมการจัดสรรเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ใหแกราชการสวนทองถิ่นโดยคํานวณตาม
สวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในแตละเขตราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกในแตละป ดังนี้
(1) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คาํ นวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในเขตราชการสวนทองถิ่นใดมี
จํานวนไมเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรดังกลาวใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทั้งหมด
(2) ในกรณีที่จํานวนเงินอากรที่คํานวณตามสวนของจํานวนรังนกที่เก็บไดในเขตราชการสวนทองถิ่นใดมี
จํานวนเกินสามลานบาท ใหจัดสรรเงินอากรจํานวนสามลานบาทแรกใหแกราชการสวนทองถิ่นนั้น สําหรับจํานวนเงิน
อากรที่เกินสามลานบาท ใหจัดสรรจํานวนรอยละสี่สิบของเงินดังกลาวใหแกราชการสวนทองถิ่นที่มีการจัดเก็บรังนกนั้น
สวนจํานวนอีกรอยละหกสิบของเงินดังกลาวใหจัดสรรใหแกราชการสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันที่ไมมีการจัดเก็บรัง
นกตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
ในปใดที่ไมอาจทราบสวนของจํานวนรังนกตามวรรคหนึ่ง ใหใชสวนของจํานวนรังนกในปกอนหนานั้นเปนเกณฑ
ในการคํานวณ
ในกรณีที่มีดอกเบี้ยหรือประโยชนอื่นใดอันเกิดแตเงินอากรตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาดอกเบี้ยหรือประโยชน
อื่นใดดังกลาวเปนเงินอากรตามวรรคหนึ่งดวย
มาตรา 22 ใหกรรมการและเลขานุการสงมอบเงินอากรใหแกราชการสวนทองถิ่นแตละแหงตามที่ไดรับการ
จัดสรรตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด โดยหักคาใชจายไดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต
ตองไมเกินรอยละหาของเงินอากรที่สงมอบ

การใชจายเงินเพื่อเปนคาใชจายตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา 23 เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ใหกรรมการและเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
เปนหนังสือจากกรรมการและเลขานุการมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) ตรวจสอบการกระทําที่อาจเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดใน
สัมปทาน
(2) ตรวจคน กัก ยึด หรืออาศัยรังนก หรือสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวของในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน
(3) ขึน้ ไปบนเกาะหรือเขาไปในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตามธรรมชาติ หรือเขาไปในอาคาร
สถานที่ หรือยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
นั้นเพื่อตรวจคน ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่กําหนดใน
สัมปทาน
เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหกรรมการและเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือจาก
กรรมการและเลขานุการรายงานตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
มาตรา 24 ในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กําหนดในสัมปทาน
ใหคณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหผูรับสัมปทานระงับการกระทําที่ฝาฝน หรือแกไขหรือปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาที่
กําหนดได
ในกรณีท่ผี ูรับสัมปทานไมดําเนินการตามคําสั่งตามวรรคหนึ่งภายในเวลาที่กําหนด คณะกรรมการจะพิจารณา
เพิกถอนสัมปทานเสียก็ได เวนแตในกรณีที่ผูรับสัมปทานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือมาตรา 19 หรือ
ขอกําหนดที่ระบุเปนเงื่อนไขไวในสัมปทานวาเปนเหตุใหเพิกถอนสัมปทานไดใหคณะกรรมการเพิกถอนสัมปทาน
มาตรา 25 บนเกาะหรือในที่สาธารณสมบัติของแผนดินที่มีรังนกอยูตามธรรมชาติ หามมิใหผูใดกระทําการใด
ๆ อันเปนหรืออาจเปนอันตรายแกนกอีแอน ไขของนกอีแอน หรือรังนก หรืออาจเปนเหตุใหนกอีกแอนละที่อยูอาศัยไปจาก
เกาะหรือที่สาธารณสมบัติของแผนดินดังกลาว
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐซึ่งปฏิบัติการตามหนาที่
มาตรา 26 หามมิใหผูใดมีไวในครอบครองซึ่งรังนกอันตนรูวาไดมาโดยการฝาฝนตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง
มาตรา 27 ผูใดไมมาใหถอยคํา หรือไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตามที่คณะกรรมการสั่งตามมาตรา 13 ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 28 ผูใดฝาฝนตามมาตรา 14 วรรคหนึ่ง มาตรา 17 หรือมาตรา 25 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 29 ผูรับสัมปทานผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 18 หรือทําบัญชีอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 30 ผูใดขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกกรรมการและเลขานุการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปน
หนังสือจากกรรมการและเลขานุการ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 23 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไม
เกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 31 ผูใดฝาฝนมาตรา 26 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ

มาตรา 32 ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูกระทําความผิดและถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้ ผูแทนนิติบุคคลซึ่งรู
เห็นเปนใจกับการกระทําความผิดนั้นหรือซึ่งมิไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้น ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
มาตรา 33 ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกตามพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอน พุทธศักราช 2482 โดยมี
สัญญาที่ทําไวกอ นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและสัญญาดังกลาวยังไมสิ้นอายุเก็บรังนกตามสัญญานั้นตอไปได
จนกวาสัญญาจะสิ้นอายุโดยใหถือวาเปนผูรับสัมปทานตามพระราชบัญญัตินี้ และใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับโดย
อนุโลม
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหผูไดรับอนุญาตใหเก็บรังนกชําระอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตาม
วรรคหนึ่งใหแกอธิบดีกรมสรรพากรตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในสัญญานั้น
เงินอากรหรือเงินอื่นใดตามสัญญาตามวรรคหนึ่งที่ถึงกําหนดชําระในหรือหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
อธิบดีกรมสรรพากรจัดสรรเงินดังกลาวใหแกจังหวัดตามที่ระบุไวในสัญญานั้น
ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับแกการจัดสรรเงินของอธิบดีกรมสรรพากรตามวรรคสามโดยอนุโลม
มาตรา 34 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในสวนที่กรมสรรพากรเกี่ยวของตามมาตรา 33 ให
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังรักษาการ
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
นายกรัฐมนตรี

––––––––––––––––––––––––––––
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยอากรรัง
นกอีแอนเพื่อใหราชการสวนทองถิ่นไดเขามามีสวนดูแลและจัดการการเก็บรังนกอีแอนอันเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใน
ทองที่ของตน และใหเงินอากรรังนกอีแอนตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นที่มีรังนกอยูในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
และราชการสวนทองถิ่นอื่นในจังหวัดเดียวกันตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการที่จะใหเอกชน
ดําเนินการจัดเก็บรังนกอีแอนใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

