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คู่มือสาํหรับประชาชน: การให้สัมปทานโดยการประมูลเงนิอากรรังนกอีแอ่น 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การให้สมัปทานโดยการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกับริหารการคลงัท้องถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ให้ประทานบตัร  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่นพ.ศ. 2540 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การให้สมัปทานโดยการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ตาม

พระราชบญัญตัิอากรรังนกอีแอน่พ.ศ. 2540 27/05/2558 15:39  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ  ๗๖๐๐๐ 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (๐๓๒  ๗๗๐  ๐๐๕) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (ระบรุะยะเวลาใหบ้ริการจริง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 การให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอน่ตามพระราชบญัญัตอิากรรังนกอีแอน่พ.ศ. 2540 เป็นอํานาจและหน้าท่ีของ

คณะกรรมการพิจารณาจดัเก็บอากรรังนกอีแอน่รวมทัง้กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขรวมทัง้ปฏิบตักิารอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้องซึง่การให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอ่นของแตล่ะจงัหวดัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขท่ีผู้ว่าราชการ
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จงัหวดัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนดโดยมีการดําเนินการตามหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขดงันี ้

1. การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอน่โดยเปิดเผยอย่างกว้างขวางซึง่อาจ

ใช้วิธีการตา่งๆดงันี ้

1.1 ปิดประกาศข้อมลูขา่วสารดงักลา่วไว้ณส่วนราชการหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีจดัให้มีการประมลูเงินอากรรัง

นกอีแอน่หรือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารดงักล่าวโดยทางเว็บไซต์ของสว่นราชการหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ 

1.2  สง่ข้อมลูขา่วสารดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประชาสมัพนัธ์หรือตรวจสอบความโปร่งใสเชน่กรม

ประชาสมัพนัธ์องค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทยสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทยสถานีโทรทศัน์ NBT 

สํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิภูมิภาคสํานกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 

1.3 สง่ข้อมลูขา่วสารดงักลา่วให้บคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่มีอาชีพหรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัรังนกอีแอน่รวมทัง้ผู้ ได้รับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่นของจงัหวดัตา่งๆเพ่ือทราบข้อมลูขา่วสารดงักลา่ว 

1.4 ประชาสมัพนัธ์โดยวิธีการอ่ืนๆเชน่การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์สถานีวิทยหุรือสถานีโทรทศัน์หรือศนูย์รวมข่าว

ประกวดราคาของทางราชการ 

2. การกําหนดเวลาในการประกาศประชาสมัพนัธ์ก่อนวนัรับเอกสารการประมลูไมน้่อยกวา่ 30 วนั 

3. การขายเอกสารการประมลูควรกระทําก่อนวนัรับเอกสารการประมลูไมน้่อยกวา่ 10 วนั 

4. การกําหนดวงเงินประกนัซองไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินขัน้ต่ําของราคากลาง 

5. การกําหนดวงเงินท่ีต้องวางเป็นหลกัประกนัสญัญาไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินอากรท่ีประมลูได้ 

6. ระยะเวลาในการให้สมัปทานไมค่วรเกินกวา่ 5 ปี 

7. กระบวนการดําเนินงานของหนว่ยงานก่อนท่ีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมลูเงินอากรรังนกอีแอ่นจะย่ืนซองประมลูมี

ดงันี ้

7.1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ)จดัทําประกาศหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการให้สมัปทานโดยการ

ประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ 

7.2 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ) จะดําเนินการปิดประกาศคณุสมบตัขิองผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมลูเงิน

อากรรังนกอีแอน่ไมน้่อยกว่า 30 วนัก่อนวนัขายเอกสารการประมลู 

7.3 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ) จะกําหนดการขายเอกสารการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ไมน้่อยกว่า 10 

วนัก่อนวนัรับเอกสารการประมลูท่ีกําหนดไว้ในประกาศหลกัเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการให้สมัปทานโดยการประมลู

เงินอากรรังนกอีแอน่ 

8. ผู้ได้รับสมัปทานทําสญัญาสมัปทานเก็บรังนกอีแอน่ไมเ่กิน 15 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 

9. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้

ผู้ รับคําขอและผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้

ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิม่เตมิหากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
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10. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 

11. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้ววา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

12. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แหง่พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการ

ประมลูอากรรังนกอีแอน่ย่ืน

ซองประมลู 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนั (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

.....(ระบช่ืุอ)) 

2) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณา

จดัเก็บอากรรังนกอีแอน่

จงัหวดัพิจารณาซองประมลู 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่

เกิน 15 วนันบัแต่

วนัปิดรับซอง

ประมลู (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

.....(ระบช่ืุอ) และ

คณะกรรมการ



4/9 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณาจดัเก็บ

อากรรังนกอีแอน่

จงัหวดั.....(ระบุ

ช่ือ)) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามประกาศรายช่ือผู้

ได้รับสมัปทาน 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 7 

วนั (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

.....(ระบช่ืุอ)) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 31 วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บญัชีรายช่ือเกาะ

ท่ีให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร

ประกอบการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ในสว่น

ของผู้ให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

2) 
แบบใบเสนอ

ประมลูเงินอากร

- 0 1 ชดุ (เอกสาร

ประกอบการ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เก็บรังนกอีแอ่น ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ในสว่น

ของผู้ให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

3) 

แบบสญัญา

สมัปทานเก็บรัง

นกอีแอน่ 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร

ประกอบการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ในสว่น

ของผู้ให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

4) 

แบบหนงัสือคํา้

ประกนั (1) 

หลกัประกนัซอง 

(2) หลกัประกนั

สญัญา 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร

ประกอบการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ในสว่น

ของผู้ให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

5) 

เอกสารเพิ่มเตมิ 

(ถ้ามี) ตาม

ประกาศ

หลกัเกณฑ์

วิธีการและ

เง่ือนไขในการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร

ประกอบการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ในสว่น

ของผู้ให้สมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

6) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลบญัชี

รายช่ือหุ้นสว่น

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้จดัการผู้ มี

อํานาจควบคมุ 

(กรณีผู้ เสนอ

ราคาประมลูเป็น

นิตบิคุคล (ก.) 

ห้างหุ้นสว่น

สามญัหรือห้าง

หุ้นสว่นจํากดั 

เก็บรังนกอีแอ่น) 

7) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองการจด

ทะเบียนนิติ

บคุคลหนงัสือ

บริคณห์สนธิ

บญัชีรายช่ือ

กรรมการ

ผู้จดัการผู้ มี

อํานาจควบคมุ 

(กรณีผู้ เสนอ

ราคาประมลูเป็น

นิตบิคุคล (ข) 

บริษัทจํากดัหรือ

บริษัทมหาชน

จํากดั 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

8) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

เป็นหุ้นสว่น 

(กรณีท่ีผู้ เสนอ

ราคาประมลูเป็น

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บคุคลธรรมดา

หรือคณะบคุคลท่ี

ไมใ่ชน่ิตบิคุคล) 

9) 

สําเนาสญัญา

ของการเข้าร่วม

ค้าสําเนาบตัร

ประชาชนของผู้

ร่วมค้า (กรณีผู้

เสนอราคา

ประมลูเป็นผู้

เสนอราคา

ร่วมกนัในฐานะ

เป็นผู้ ร่วมค้า) 

- 0 1 ชดุ (1. หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น 2. 

กรณีท่ีผู้ ร่วมค้า

ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่

เป็นนิติบคุคลให้

ย่ืนเอกสารกรณี

เดียวกบัท่ีผู้ เสนอ

ราคาประมลูเป็น

นิตบิคุคล) 

10) 

สําเนาใบ

ทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 

(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

11) 

หนงัสือมอบ

อํานาจปิดอากร

แสตมป์ตาม

กฎหมาย (กรณีท่ี

ผู้ เสนอประมลู

มอบอํานาจให้

บคุคลอ่ืนลงนาม

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในใบเสนอ

ประมลูราคา

แทน) 

12) 

หนงัสือรับรอง

ผลงานเก่ียวกบั

การประกอบ

กิจการรังนก

อีแอน่ซึง่ทาง

ราชการออกให้ 

(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

13) 

เอกสารเพิ่มเตมิ 

(ถ้ามี) ตาม

ประกาศ

หลกัเกณฑ์

วิธีการและ

เง่ือนไขในการ

ประมลูเงินอากร

รังนกอีแอน่ 

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานการ

เสนอราคาประมลู

เงินอากรรังนก

อีแอน่ในสว่นของ

ผู้ขอรับสมัปทาน

เก็บรังนกอีแอ่น) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายประกอบด้วย -ค่าเอกสารซองประมูลหลักประกันซองหลักประกันสัญญา

เงนิอากรรังนกอีแอ่นส่วนแบ่งกาํไรสุทธิหรือส่วนแบ่งรายรับของผู้รับสัมปทานและค่าปรับความ

เสียหายรายละเอียดจาํนวนเงนิค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายปรากฏตามประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและ

เง่ือนไขท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดกาํหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพจิารณาจัดเก็บอากรรังนก
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อีแอ่น 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ  ๗๖๐๐๐ 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (๐๓๒  ๗๗๐  ๐๐๕) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย นางสาวลกัขณา  เรืองทบั 

อนุมัตโิดย นายเสถียร  นิลทะสิน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

 

 

 
 


