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คู่มือสําหรับประชาชน: การให้ สัมปทานโดยการประมูลเงินอากรรั งนกอีแอ่ น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลบางจาน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การให้ สมั ปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักบริหารการคลังท้ องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ให้ ประทานบัตร
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.อากรรังนกอี แอ่นพ.ศ. 2540
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การให้ สมั ปทานโดยการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นตาม
พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่นพ.ศ. 2540 27/05/2558 15:39
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์การบริ หารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (๐๓๒ ๗๗๐ ๐๐๕)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ระบุระยะเวลาให้บริ การจริ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การให้ สมั ปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัตอิ ากรรังนกอีแอ่นพ.ศ. 2540 เป็ นอํานาจและหน้ าที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นรวมทังกํ
้ าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขรวมทังปฏิ
้ บตั กิ ารอื่นๆที่
เกี่ยวข้ องซึง่ การให้ สมั ปทานเก็บรังนกอีแอ่นของแต่ละจังหวัดเป็ นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ผ้ วู ่าราชการ
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จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยมีการดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี ้
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้ สมั ปทานเก็บรังนกอีแอ่นโดยเปิ ดเผยอย่างกว้ างขวางซึง่ อาจ
ใช้ วิธีการต่างๆดังนี ้
1.1 ปิ ดประกาศข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ ณส่วนราชการหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นที่จดั ให้ มีการประมูลเงินอากรรัง
นกอีแอ่นหรื อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวโดยทางเว็บไซต์ของส่วนราชการหรื อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นนัน้
1.2 ส่งข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประชาสัมพันธ์หรื อตรวจสอบความโปร่งใสเช่นกรม
ประชาสัมพันธ์องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ NBT
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1.3 ส่งข้ อมูลข่าวสารดังกล่าวให้ บคุ คลหรื อนิตบิ คุ คลซึง่ มีอาชีพหรื อธุรกิจเกี่ยวข้ องกับรังนกอีแอ่นรวมทังผู
้ ้ ได้ รับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่นของจังหวัดต่างๆเพื่อทราบข้ อมูลข่าวสารดังกล่าว
1.4 ประชาสัมพันธ์โดยวิธีการอื่นๆเช่นการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์สถานีวิทยุหรื อสถานีโทรทัศน์หรื อศูนย์รวมข่าว
ประกวดราคาของทางราชการ
2. การกําหนดเวลาในการประกาศประชาสัมพันธ์ก่อนวันรับเอกสารการประมูลไม่น้อยกว่า 30 วัน
3. การขายเอกสารการประมูลควรกระทําก่อนวันรับเอกสารการประมูลไม่น้อยกว่า 10 วัน
4. การกําหนดวงเงินประกันซองไม่เกินกว่าร้ อยละ 10 ของวงเงินขันตํ
้ ่าของราคากลาง
5. การกําหนดวงเงินที่ต้องวางเป็ นหลักประกันสัญญาไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของเงินอากรที่ประมูลได้
6. ระยะเวลาในการให้ สมั ปทานไม่ควรเกินกว่า 5 ปี
7. กระบวนการดําเนินงานของหน่วยงานก่อนที่ผ้ ปู ระสงค์จะเข้ าร่วมการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นจะยื่นซองประมูลมี
ดังนี ้
7.1 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด.....(ระบุชื่อ)จัดทําประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้ สมั ปทานโดยการ
ประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่น
7.2 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด.....(ระบุชื่อ) จะดําเนินการปิ ดประกาศคุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเข้ าร่วมการประมูลเงิน
อากรรังนกอีแอ่นไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันขายเอกสารการประมูล
7.3 องค์การบริ หารส่วนจังหวัด.....(ระบุชื่อ) จะกําหนดการขายเอกสารการประมูลเงินอากรรังนกอีแอ่นไม่น้อยกว่า 10
วันก่อนวันรับเอกสารการประมูลที่กําหนดไว้ ในประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้ สมั ปทานโดยการประมูล
เงินอากรรังนกอีแอ่น
8. ผู้ได้ รับสัมปทานทําสัญญาสัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นไม่เกิน 15 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือแจ้ ง
9. กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ู
ยื่นคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

3/9

10. พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคํา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
11. ระยะเวลาการให้ บริ การตามคูม่ ือเริ่ มนับหลังจากเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลักฐาน
แล้ วว่ามีความครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือประชาชน
12. หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ประสงค์จะเข้ าร่วมการ
1 วัน
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : 1
ประมูลอากรรังนกอีแอ่นยื่น
ปกครองท้ องถิ่น วัน (ระบุ
ซองประมูล
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริง)
2. หน่วยงาน
1)
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ))
การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณา
15 วัน
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : ไม่
จัดเก็บอากรรังนกอีแอ่น
ปกครองท้ องถิ่น เกิน 15 วันนับแต่
จังหวัดพิจารณาซองประมูล
วันปิ ดรับซอง
ประมูล (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) และ
คณะกรรมการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ลงนามประกาศรายชื่อผู้
ได้ รับสัมปทาน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

15 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

พิจารณาจัดเก็บ
อากรรังนกอีแอ่น
จังหวัด.....(ระบุ
ชื่อ))
(1. ระยะเวลา : 7
วัน (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริ การจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ))

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัญชีรายชื่อเกาะ 0
1
ชุด
(เอกสาร
ที่ให้ สมั ปทาน
ประกอบการ
เก็บรังนกอีแอ่น
ประมูลเงินอากร
1)
รังนกอีแอ่นในส่วน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
แบบใบเสนอ
0
1
ชุด
(เอกสาร
2)
ประมูลเงินอากร
ประกอบการ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
เก็บรังนกอีแอ่น

3)

4)

5)

6)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

แบบสัญญา
สัมปทานเก็บรัง
นกอีแอ่น

-

0

1

ชุด

แบบหนังสือคํ ้า
ประกัน (1)
หลักประกันซอง
(2) หลักประกัน
สัญญา

-

0

1

ชุด

เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตาม
ประกาศ
หลักเกณฑ์
วิธีการและ
เงื่อนไขในการ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่น
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชี
รายชื่อหุ้นส่วน

0

1

ชุด

0

1

ชุด

หมายเหตุ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่นในส่วน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
(เอกสาร
ประกอบการ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่นในส่วน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
(เอกสาร
ประกอบการ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่นในส่วน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
(เอกสาร
ประกอบการ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่นในส่วน
ของผู้ให้ สมั ปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)

(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
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ที่

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ผู้จดั การผู้มี
อํานาจควบคุม
(กรณีผ้ เู สนอ
ราคาประมูลเป็ น
นิตบิ คุ คล (ก.)
ห้ างหุ้นส่วน
สามัญหรื อห้ าง
หุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือ
บริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อ
กรรมการ
ผู้จดั การผู้มี
อํานาจควบคุม
(กรณีผ้ เู สนอ
ราคาประมูลเป็ น
นิตบิ คุ คล (ข)
บริ ษัทจํากัดหรื อ
บริษัทมหาชน
จํากัด
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
เป็ นหุ้นส่วน
(กรณีที่ผ้ เู สนอ
ราคาประมูลเป็ น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เก็บรังนกอีแอ่น)

0

1

ชุด

(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)

0

1

ชุด

(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคลธรรมดา
หรื อคณะบุคคลที่
ไม่ใช่นิตบิ คุ คล)
สําเนาสัญญา
ของการเข้ าร่วม
ค้ าสําเนาบัตร
ประชาชนของผู้
ร่วมค้ า (กรณีผ้ ู
เสนอราคา
ประมูลเป็ นผู้
เสนอราคา
ร่วมกันในฐานะ
เป็ นผู้ร่วมค้ า)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

หนังสือมอบ
อํานาจปิ ดอากร
แสตมป์ตาม
11) กฎหมาย (กรณีที่
ผู้เสนอประมูล
มอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนาม

1

1

ชุด

9)

สําเนาใบ
ทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
10)
(ถ้ ามี)

หมายเหตุ

(1. หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น 2.
กรณีที่ผ้ รู ่วมค้ า
ฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่
เป็ นนิติบคุ คลให้
ยื่นเอกสารกรณี
เดียวกับที่ผ้ เู สนอ
ราคาประมูลเป็ น
นิตบิ คุ คล)
(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

ในใบเสนอ
ประมูลราคา
แทน)
หนังสือรับรอง
ผลงานเกี่ยวกับ
การประกอบ
12) กิจการรังนก
อีแอ่นซึง่ ทาง
ราชการออกให้
(ถ้ ามี)
เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ตาม
ประกาศ
หลักเกณฑ์
13)
วิธีการและ
เงื่อนไขในการ
ประมูลเงินอากร
รังนกอีแอ่น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)

1

1

ชุด

(หลักฐานการ
เสนอราคาประมูล
เงินอากรรังนก
อีแอ่นในส่วนของ
ผู้ขอรับสัมปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายประกอบด้ วย -ค่ าเอกสารซองประมูลหลักประกันซองหลักประกันสัญญา
เงินอากรรั งนกอีแอ่ นส่ วนแบ่ งกําไรสุทธิหรือส่ วนแบ่ งรายรั บของผู้รับสัมปทานและค่ าปรั บความ
เสียหายรายละเอียดจํานวนเงินค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายปรากฏตามประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่ผ้ ูว่าราชการจังหวัดกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนก
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อีแอ่ น
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (๐๓๒ ๗๗๐ ๐๐๕)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นางสาวลักขณา เรื องทับ
นายเสถียร นิลทะสิน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน

