คูมือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551

กรณี: การขออนุญาตเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
1.

การออกใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดคน
สิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน

2.

การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน

3.

การขอตออายุใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซาก
ดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือ
ขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน

4.

การออกใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ

5.

การออกใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ

6.

การตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญ าตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทํ าลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ ขึ้น
ทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารที่
กําหนดในกฎกระทรวงขอ 1 (1)
(2) กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเห็นวาการขอรับใบอนุญาตจําเปนตองมีผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานซากดึกดําบรรพ วิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมเขารวมดําเนินการดวย ผูขอรับใบอนุญาตตองจัดใหมีผูมีความรูความเชี่ยวชาญดังกลาว
เปนผูควบคุมการดําเนินการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด
(3) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจั ดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มี
หนังสือแจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการ
ตอไป และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(4) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(5) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และอํานวยความสะดวก แกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไป
ทําการตรวจสอบ
(6) การตรวจสอบสถานที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถ สําหรับดําเนินการ
ตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพถายเพิ่มขึ้นจํานวน 15 วัน
(7) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาตและใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมดวยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(9) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาตใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(10) ใบอนุญาตมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(11) ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต
(12) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(13) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา /
โทรศัพท 02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุง พญาไทย เขตราชเทวี กทม. 10400 /
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ถ.เลียบคลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงแกน จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
คําขอรับใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กรมทรัพยากรธรณี

ลําดับ

2)

3)

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) ขอเท็จจริงสถานะทางกฎหมายของแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน
(2) ขอเท็จจริงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมสี ิทธิในที่ดิน
โดยชอบดวยกฎหมาย
(3) คุณภาพของวิธีการดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน
(4) ความจําเปนตองมีผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐาน เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยืน่ ที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชเวลา
ในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน))
การพิจารณา
(1) นัดหมายดําเนินการตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจประเมินสภาพแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพสภาพปจจุบันแหลงซากดึกดําบรรพทขี่ ึ้น
ทะเบียน (ถามี)
(4) จัดทําใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมรวมตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลงรับคําขอ
(2) การตรวจสอบสถานที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตองใช
ระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถสําหรับดําเนินการ
ตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพถายเพิ่มขึ้น 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของ
เงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได))

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

10 วัน

กรมทรัพยากรธรณี

39 วัน

กองคุมครองซากดึกดํา
บรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดํา
บรรพ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
บัตรประจําตัวประชาชนของผูข อ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
2)
ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช็นชื่อรับรองสําเนา)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4)
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวย
กฎหมายหรือหนังสืออนุญาตจากผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทยซึ่งจะตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการแผนการดําเนินงานวิธีการดําเนินการ และ
งบประมาณ)
6)
เอกสารแสดงความรูความเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพ วิศวกรรม หรือ
สถาปตยกรรมของผูควบคุมการดําเนินการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กําหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีนติ ิบุคคล)
7)
กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมที่ดิน

-

-

-

ลําดับ
8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ประกาศใหแหลงซากดึกดําบรรพเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีนติ ิบุคคล)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยากรธรณี

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท : 02-621-9841
))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ -

เอกสารฉบับนีด้ าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 27/07/2558

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และการซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพ
ทีข่ ึ้นทะเบียน
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพ
ที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตออธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนด
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และใหจําหนาย
เรื่องออกจากสารบบ

(3) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) อธิบดี กรมทรัพ ยากรธรณี มี ห นังสือ แจงผลการพิ จารณาการออกใบแทนใบอนุญ าตให แกผู ขอภายใน 21 วัน นับ แต วันที่ อธิบ ดีก รม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไม
อนุญาตใบแทนใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอทุ ธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(5) กรณีผูขอไมมารับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอสละสิทธิการเปนผูรับใบแทนใบอนุญาต
และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(6) ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
(7) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 21 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมือ่ เอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) การขอรับใบแทนใบอนุญาตมีเหตุจําเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) ประวัติใบอนุญาตฉบับเดิม
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยางนอย 7 วัน))
3) การดําเนินการ
พนักงานเจาหนาทีจ่ ัดทําใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน
ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่
อยู ในแหล งซากดึ กดํ าบรรพ ที่ ขึ้น ทะเบี ย น หรือ ขุด ค น สิ่งใดๆ หรือ ปลูก สร าง
อาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และหนังสือแจงผล
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบแทนใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือ
ทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูขอหรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
กรณีนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4) ใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซาก
ดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน กรณีที่ใบอนุญาตชํารุด หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม
หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารใน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6) กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยากรธรณี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

-

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม
หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารใน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(หมายเหตุ: เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชําระที่สวนประสานการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
100 บาท

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท : 02-621-9841))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
17.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)

-

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือ
ซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การซอมแซม แกไขเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารใน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และการซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียน
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดํา
บรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตออธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี กอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนด
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอตออายุใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงให
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และใหจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ
(3) กรณี ที่ ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตในช อ งทางการให บ ริ ก ารอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตที่ ก รมทรัพ ยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน

(4) กรณี ที่อธิบ ดีกรมทรัพ ยากรธรณี เห็ นวาการตออายุใบอนุญ าตจําเปนต องมี ผูควบคุม การดําเนิน การตามโครงการ ซึ่งมีค วามรูความ
เชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพ วิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมเขารวมดําเนินการดวย ผูขอตองจัดใหมีผูมีความรูความเชี่ยวชาญดังกลาว เปนผู
ควบคุมการดําเนินงานตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด
(5) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไป
ทําการตรวจสอบ
(6) การตรวจสอบสถานที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถ สําหรับดําเนินการ
ตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพถายเพิ่มขึ้นจํานวน 15 วัน
(7) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตใหแกผูขอภายใน 40 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(9) การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได ใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุ หรือ
ใบอนุญาตที่ออกใหใหมมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตสิ้นอายุใบอนุญาตที่กําหนดไวเดิม
(10) กรณีผูขอไมมารับใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุหรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอ
สละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(11) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามทีก่ ําหนด (ลงรับคําขอ
เมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) ระยะเวลาที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) เหตุผลความจําเปนที่ขอตออายุใบอนุญาต
(3) ขอเท็จจริงผลการดําเนินงานและการปฏิบัตติ ามขอตกลงและเงื่อนไขภายใต
ใบอนุญาตฉบับเดิม
(4) ขอเท็จจริงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมสี ิทธิในที่ดิน โดยชอบดวย
กฎหมาย
(5) ขอเท็จจริงคุณสมบัติของผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
(6) คุณภาพของวิธีการและแผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่ขอตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณี ที่ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตในช อ งทางการให บ ริ ก ารอื่ น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยางนอย 7 วัน))
การดําเนินการ
(1) นัดหมายดําเนินการตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจสอบสภาพป จ จุ บั น แหล งซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและความ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานที่ขอตออายุ
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพสภาพปจจุบันแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(4) พิจารณาจํานวนเวลาที่เหมาะสมในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
(5) จั ดทํ าใบอนุ ญ าตและหนั งสื อแจ งผลหรื อแจ งให นํ าใบอนุ ญาตฉบั บเดิ มมา
บันทึกรายการตออายุใบอนุญาต
หมายเหตุ : ((1) ผู ข อต อ งพร อ มร ว มตรวจสอบแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ขึ้ น
ทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลงรับคําขอ (2) การตรวจสอบสถานที่แหล ง
ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นต อ งใช ร ะยะเวลาในการจั ด สรรรถยนต แ ละ
พนักงานขับรถสําหรับดําเนินการตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพ 15 วัน)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

19 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คําขอต ออายุใบอนุ ญ าตซอ มแซม แก ไข เปลี่ ยนแปลง รื้อถอน ต อเติม หรือ
ทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูขอหรือผูแ ทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
3) ทะเบียนบานหรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนา)
4) หนังสือรับรองนิติบุคคล หรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
5) กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
6) ใบอนุญาตซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซาก
ดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนหรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน หรือใบแทนใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
7) เอกสารกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือ
สิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8)

โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ตองแสดงขอมูลอยางนอยดังนี้
(1) วัตถุประสงค
(2) แผนการดําเนินงาน
(3) วิธีการดําเนินการ
(4) งบประมาณ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

กรมทรัพยากรธรณี

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
9) เอกสารแสดงการจัดใหมีผคู วบคุมการดําเนินการ ซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานซากดึกดําบรรพ วิศวกรรม หรือสถาปตยกรรม เขารวมการดําเนินการดวย
ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 10) รายงานผลการดําเนินงานภายใตใบอนุญาตฉบับเดิมและเหตุผลความจําเปนใน
การขอตออายุใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
-

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท : 02-621-9841))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
17.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)

-

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสาร และหลักฐานที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารที่
กําหนดในกฎกระทรวง กอนเริ่มดําเนินการไมนอยกวา 60 วัน
(2) ผูขอรับใบอนุญาตตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ กอนมาขอรับใบอนุญาต
(3) การพิจารณาอนุญาตใหเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ ใหคํานึงถึงขนาดอาณาเขต เนื้อที่ที่
เหมาะสมในการเขาไปดําเนินการตามวัตถุประสงค และจะตองไมมีผลกระทบตอแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(4) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปนผูพิจารณาออกใบอนุญาต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ เวนแตผูขอรับ
ใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึก
ดําบรรพมาแลวไมเกิน 2 ป นับแตวันที่มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตครั้งหลังสุด หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือผูขอรับใบอนุญาตเคยไดรับ
โทษในการกระทําความผิดตามมาตรา 54 มาแลว และพนโทษมาแลวไมถึง 2 ป หรือมีเหตุผลอื่นที่ไมสมควรออกใบอนุญาตให
(5) กรณีผูขอรับ ใบอนุญาตตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มี
หนังสือแจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการ
ตอไป และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(6) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น นอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(7) การตรวจสอบพื้นที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน
(8) ผูขอตองให ขอเท็ จจริง และรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ พื้ นที่ที่ จะดําเนิน การ และอํานวยความสะดวกแกพนั กงานเจาหนาที่ ซึ่งไปทําการ
ตรวจสอบ
(9) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญ าตใหแกผูขอรับใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาต และใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมด วยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
(10) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(11) ใบอนุญาตมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตไมเกิน 10 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(12) ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวย
เอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต
(13) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พรอมดวยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(14) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา /
โทรศัพท 02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ถ.เลียบคลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
แตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
คําขอรับใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

2)

3)

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) ขอเท็จจริงหนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ
(2) ขอเท็จจริงคุณสมบัติของผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
(3) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาตตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
(4) คุณภาพของวิธีดําเนินโครงการ และแผนการดําเนินงาน
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยาง
นอย 7 วัน))
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจสอบสภาพแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และ
ประเมินผลกระทบของโครงการในพื้นที่ ที่ขออนุญาต
(3) พิจารณาความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ ที่จะอนุญาตโดยไมมี
ผลกระทบตอแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(4) เสนอคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
(5) จัดทําใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมใหตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลงรับคําขอ
(2) การตรวจสอบพื้นที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตองใช
ระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถ จํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

39 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชนของผูข อ หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่
มีเลขบัตรประจําตัวประชาชนของผูขอ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
2)
ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนา)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4)
หนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
กรณีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทยซึ่งตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
(1) วัตถุประสงคและวิธีการดําเนินโครงการ
(2) งบประมาณและแผนการดําเนินงาน
(3) ผูควบคุมการดําเนินการซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพ
ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด)
7)
เอกสารแสดงความรูความเชี่ยวชาญในดานซากดึกดําบรรพของผูควบคุมการ
ดําเนินการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตเข าไปดํ า เนิ น การในแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ขึ้ น
ทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
(หมายเหตุ: (เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาต โดยชําระทีส่ วนประสานการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 10,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท 02-621-9841))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ -

เอกสารฉบับนีด้ าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 27/07/2558

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนทีอ่ ยูในที่ดินของรัฐ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนด
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และใหจําหนาย
เรื่องออกจากสารบบ
(3) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) อธิบดี กรมทรัพ ยากรธรณี มี ห นังสือ แจงผลการพิ จารณาการออกใบแทนใบอนุญ าตให แกผู ขอภายใน 21 วัน นับ แต วันที่ อธิบ ดีก รม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไม
อนุญาตใบแทนใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(5) กรณีผูขอไมมารับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอสละสิทธิการเปนผูรับใบแทนใบอนุญาต
และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(6) ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตเดิม และระบุคําวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย

(7) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 21 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมือ่ เอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) การขอรับใบแทนใบอนุญาตมีเหตุจําเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) ประวัติใบอนุญาตฉบับเดิม
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยางนอย 7 วัน))
3) การดําเนินการ
พนักงานเจาหนาทีจ่ ัดทําใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐและหนังสือแจงผล
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบแทนใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คํา ขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตเข า ไปดํ า เนิ น การในแหล งซากดึ ก ดํ าบรรพ ที่ ขึ้ น
ทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐและหนังสือแจงผล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูขอหรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
กรณีนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4) ใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดิน
รัฐ กรณีที่ใบอนุญาตชํารุด หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียนที่อยูในที่ดินรัฐสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6) กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยากรธรณี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

-

15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
(หมายเหตุ: เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชําระที่สวนประสานการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
100 บาท

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท : 02-621-9841))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
17.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1)

-

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่กําหนด
(2) ผูขอตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ กอนการยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
(3) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปนผูพิจารณาการตออายุใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ เวนแตผูขอ
เคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เนื่องจากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ
มาแลวไมเกิน 2 ป นับแตวันที่มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตครั้งหลังสุด หรือมีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต หรือผูขอเคยไดรับโทษในการกระทํา
ความผิดตามมาตรา 54 มาแลว และพนโทษมาแลวไมถึง 2 ป หรือมีเหตุผลอื่นที่ไมสมควรออกใบอนุญาตให
(4) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอตออายุใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงให
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคใหดําเนินการตอไป และใหจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ
(5) กรณี ที่ ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตในช อ งทางการให บ ริ ก ารอื่ น นอกเหนื อ จากที่ ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใบอนุ ญ าตที่ ก รมทรัพ ยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน

(6) การตรวจสอบพื้นที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน
(7) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงพื้นที่ที่จะดําเนินการ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไปทําการ
ตรวจสอบ
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตใหแกผูขอภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(9) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(10) การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได ใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุ
หรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตตองไมเกินสิบปนับแตวันสิ้นอายุใบอนุญาตที่กําหนดไวเดิม
(11) กรณีผูขอไมมารับใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุหรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอ
สละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(12) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามทีก่ ําหนด (ลงรับคําขอ
เมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) ระยะเวลาที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) ขอเท็จจริงหนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ
(4) ขอเท็จจริงคุณสมบัติของผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
(5) ขอเท็จจริงผลการดําเนินงานและการปฏิบัตติ ามขอตกลงและเงื่อนไขภายใต
ใบอนุญาตฉบับเดิม
(6) เหตุผลความจําเปนที่ขอตออายุใบอนุญาต
(7) คุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่ขอ
ตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอืน่
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยางนอย 7 วัน)
การดําเนินการ
(1) นัดหมายตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจสอบสภาพแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนและประเมินผลกระทบ
ของโครงการในพื้นที่ที่ขออนุญาต
(3) พิจารณาความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่จะอนุญาต โดยไมมผี ลกระทบตอ
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(4) บันทึกขอมูลและถายสภาพปจจุบนั แหลงซากดึกดําบรรพ
(5) กําหนดจํานวนเวลาที่เหมาะสมในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
(6) เสนอคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพพิจารณาใหความเห็นชอบ
(7) จัดทําใบอนุญาตฉบับใหมและหนังสือแจงผลหรือแจงใหนําใบอนุญาตฉบับ
เดิมมาบันทึกรายการตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองพรอมรวมตรวจสอบสถานทีภ่ ายใน 15 วันนับแตวันที่
ลงรับคําขอ (2) การตรวจสอบสถานที่เขตสํารวจและศึกษาวิจัยตองใช
ระยะเวลาในการจัดสรรโดยรถยนตและพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบแทนใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

39 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1)

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนของผูขอ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)

กรมการปกครอง

2)

ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนา)

กรมการปกครอง

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4) หนังสืออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
5) ใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดิน
ของรัฐ หรือใบแทนใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
6) กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 7) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานภายใตใบอนุญาตฉบับเดิมและ
เหตุผลความจําเปนที่ขอตออายุใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 8) โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ตองแสดงขอมูลอยางนอยดังนี้
(1) วัตถุประสงคและวิธีการดําเนินโครงการ
(2) งบประมาณและแผนการดําเนินงาน
(3) ผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
9) เอกสารแสดงความรูความเชี่ยวชาญในดานซากดึกดําบรรพของผูควบคุมการ
ดําเนินการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

กรมทรัพยากรธรณี

-

15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดนิ ของรัฐ
(หมายเหตุ: เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชําระที่สวนประสานคุม ครองซาก
ดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี)

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
10,000 บาท

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(หมายเหตุ: ((1) ติดตอดวยตนเอง/ไปรษณีย
อาคารโกเมน ชั้น 2 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
(2) เวปไซต http://www.dmr.go.th
(3) โทรศัพท : 02-621-9841))
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
17.แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
-

ชื่อแบบฟอรม

