๒

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
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(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหมกี ารประชุมอยางนอยปละสามครั้ง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
แหลงซากดึกดําบรรพ
มาตรา ๑๒ เพื่ อ ประโยชนใ นการศึก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ ประวัติ ข องโลก บรรพชี วิ น วิ ท ยา
บรรพชีววิทยา หรือการลําดับชั้นหิน ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพนื้ ที่ใดเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพ
ประกาศตามวรรคหนึ่งตองระบุเขตทองที่ท่ีจะทําการสํารวจและศึกษาวิจัยพรอมดวยแผนที่
แสดงเขตสํารวจและศึกษาวิจัยแนบทายประกาศ และใหใชบังคับไดไมเกิน สามป ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการสํารวจและศึกษาวิจยั ไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขยายเวลาการใชบังคับประกาศดังกลาวไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละหนึ่งป
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒ แลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเพื่อขุดคน
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เก็บตัวอยาง และกระทํากิจการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อการสํารวจและศึกษาวิจัย แตตองแจงเปนหนังสือ
ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิใ นที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมายทราบถึงกิจการที่ตองกระทํ า
ลวงหนากอนเริ่มกระทํากิจการนั้น
มาตรา ๑๔ เมื่ อ ปรากฏว า พื้ น ที่ บ ริ เ วณใดเป น แหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอการศึกษาประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยา หรือการลําดับชั้นหิน ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด ไมวา จะไดมีการประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒ หรือไม
ก็ตาม ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพื้น ที่
บริเวณนั้น เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน พรอมดวยแผนที่แ สดงเขตแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขนึ้ ทะเบียนนั้นแนบทายประกาศดวย
เมื่อไดมปี ระกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดิน โดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสทิ ธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตเจาของผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายนั้นไดรับคาทดแทนตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แลว การจายคาทดแทน
ใหคาํ นึงถึงจํานวนคาทดแทนที่บุคคลดังกลาวไดรับตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม ดวย
การเปลี่ย นแปลงหรื อการเพิ กถอนเขตแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง
ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่อธิ บดีเ ห็น วา แหล งซากดึกดํ าบรรพที่ขึ้น ทะเบียนตามมาตรา ๑๔
ที่มิใ ชเปน ที่ดินของรัฐ เปน แหลงซากดึกดําบรรพที่สมควรสงวนไวเพื่อเปน สมบัติของชาติแ ละเพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษา คุมครอง และอนุรักษ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจจัดซื้อแหลงซากดึกดําบรรพที่ขนึ้ ทะเบียนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถจัดซื้อแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนจากเจาของ ผูครอบครอง หรือ
ผูมีสิทธิใ นที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายได และมีความจําเปนที่จะตองไดม าซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนนั้น เพื่อประโยชนใ นการดูแ ลรักษา คุม ครองและอนุรักษ ใหดําเนินการเวนคืน แหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิไดรับเงิน คาทดแทนตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ผูใดไมพ อใจ
ในจํานวนคาทดแทนมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือใหมารับเงิน
คาทดแทนดังกลาว คําวินจิ ฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
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มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตาม
มาตรา ๑๒ หรือเคลื่อ นยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพ หรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจยั ดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับ ใบอนุ ญาต การอนุ ญาต อายุใ บอนุญาต การต ออายุ ใ บอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนนั้น
หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน เวนแตจะกระทําตาม
คําสั่งของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๐ หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดี
ในกรณีที่มีเหตุฉกุ เฉินเรงดวนที่อาจจะเกิดความเสียหายแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน เจาของ ผูครอบครองหรือผูมีสิทธิ
ในที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมาย จะดําเนิน การตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้นแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนนั้นก็ได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดี พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นตั้งอยูทราบภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ไดเริ่ม
ดําเนินการ
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นรายงานใหอธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา
การขอรับ ใบอนุ ญาต การอนุ ญาต อายุใ บอนุญาต การต ออายุ ใ บอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน หากชํารุด พังทลาย หรือเสียหายไมวา
ดวยประการใด ๆ ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายแจงการชํารุด
พังทลาย หรือเสียหายเปนหนังสือตออธิบดี พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่
ที่แ หลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น ตั้งอยูภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน ที่ทราบหรือควรทราบ
การชํารุด พังทลาย หรือเสียหายนั้น

๓๔

๔. กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดค้น
เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลาย
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดค้น เคลื่อนย้าย
นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อัน เป็น กฎหมายที่มีบทบัญ ญัติบางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และ
มาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่ ง กฎหมาย รั ฐ มนตรี ว่า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีก่อนเริ่มดําเนินการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า หกสิ บ วั น พร้ อ มด้ ว ยเอกสารและหลั ก ฐานตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแบบคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
และเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ ค รอบครอง หรื อ สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
หรื อ หนั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ มี ก รรมสิ ท ธิ์ สิ ท ธิ ค รอบครอง หรื อ สิท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ให้ดําเนินการขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(๒) โครงการและแผนปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย
ข้อ ๒ โครงการและแผนปฏิบัติงานตามข้อ ๑ (๒) ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) ขนาดและจํานวนพื้นที่ที่จะดําเนินการเท่าที่จําเป็นตามหลักวิชาการ ตลอดจนกําหนดพิกัด
ตําแหน่งของพื้นที่ในการขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย

๓๖

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๑ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(๒) วิธีการขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(๓) ชนิด ขนาด จํานวนเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้
(๔) งบประมาณและแผนการดําเนินงานตามโครงการ
(๕) จํานวน ชนิด ขนาด ปริมาณ และวิธีการจัดเก็บตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์พร้อมทั้งเหตุผล
ความจําเป็นในการจัดเก็บตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์
(๖) ผู้ควบคุมการดําเนินการตามโครงการซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซากดึกดําบรรพ์ตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๓ เมื่ อได้รั บคํ าขอรับ ใบอนุ ญ าต ให้ อธิ บดี ต รวจสอบความถูก ต้อ งและครบถ้ว นของ
คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐาน หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ในกรณี ที่ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตไม่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ จั ด ส่ ง เอกสาร
หรื อหลั กฐานให้ ถูก ต้อ งและครบถ้ว นภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ ถื อว่ าผู้ ข อรั บ ใบอนุญ าต
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๔ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ให้อธิบดี
พิจารณาออกใบอนุญ าต เว้น แต่ผู้ข อรับใบอนุญ าตเคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญ าตหรือเคยถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตเนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์มาแล้วไม่เกิน
สองปีนับแต่วัน ที่มีคําสั่งพักใช้ใบอนุญ าตครั้งหลังสุด หรือมีคําสั่งให้เพิกถอนใบอนุญ าต หรือผู้ข อรับ
ใบอนุญาตเคยได้รับโทษในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕๔ มาแล้ว และพ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสองปี
หรือมีเหตุผลอื่นที่ไม่สมควรออกใบอนุญาตให้
ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่
อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต ให้แสดงเหตุผลไว้ในคําขอรับใบอนุญาตและให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย
ข้อ ๕ เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ทั้งนี้ อธิบดีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งออกใบอนุญาต
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตและให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ
ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้มีอายุตามที่อธิบดีกําหนด แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
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ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดี
ก่อนใบอนุญาตสิ้น อายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ร ะบุไว้ใน
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต และเมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ดําเนินการตามใบอนุญาต
เดิมต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต
การอนุญ าตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญ าตหรือจะออกใบอนุญาต
ให้ใหม่ก็ได้
ข้อ ๘ ให้นําความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ มาใช้บังคับกับการ
ต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต
ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม และให้ระบุคําว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ ๑๐ แบบคําขอรับใบอนุญ าต แบบใบอนุญาต แบบคําขอต่ออายุใบอนุญ าต และแบบ
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ ๑๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต คําขอต่ออายุใบอนุญาต และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กรมทรัพยากรธรณี
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ตั้งอยู่ใน
จังหวัด นั้น ในกรณีที่จังหวัด ใดไม่มีพิพิธ ภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธ รณีวิท ยาและธรรมชาติวิท ยา ให้ยื่น
ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกล้เคียง หรือกรมทรัพยากรธรณี
หรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองซากดึ ก ดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญ ญัติให้ก ารขอรั บ ใบอนุ ญ าต การอนุ ญ าต อายุใ บอนุ ญ าต
การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ขุดค้น เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือ
ทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คูมือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551

กรณี: การขออนุญาตเกี่ยวกับเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
1. การออกใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลาย

แหลง ซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
2. การออกใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือ

ทํ า ลายแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ หรื อ ซากดึ ก ดํ า บรรพ ใ นเขตสํ า รวจและ
ศึกษาวิจัย
3. การตอใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลาย

แหลง ซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลง ซากดึกดําบรรพ หรือซากดึก
ดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสาร และหลักฐานที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารที่
กําหนดในกฎกระทรวง กอนเริ่มดําเนินการขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึก ดําบรรพ หรือซากดึกดํา
บรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยไมนอยกวา 60 วัน
(2) ผูขอรับใบอนุญาตตองแสดงเอกสารกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมี
กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
(3) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปนผูพิจารณาออกใบอนุญาต เวนแตผูขอรับใบอนุญาตเคยถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเคยถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญ าต เนื่องจากฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพมาแลวไมเกิน 2 ป นับแตวันที่มีคําสั่งพักใช
ใบอนุญาตครั้งหลังสุด หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือผูขอรับใบอนุญาตเคยไดรับโทษในการกระทําความผิดตามมาตรา 54 มาแลว และ
พนโทษมาแลวไมถึง 2 ป หรือมีเหตุผลอื่นที่ไมสมควรออกใบอนุญาตให
(4) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติ ม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมี
หนังสือแจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการ
ตอไป และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(5) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(6) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาตเอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาต และใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมดวยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
(7) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(8) การตรวจสอบสถานที่เขตสํารวจศึกษาวิจัย ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน
(9) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงพื้นที่ที่จะดําเนินการ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งไปทําการ
ตรวจสอบ
(10) ใบอนุญาตมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนดแตไมเกิน 3 ปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(11) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไข ที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(12) ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวย
เอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต
(13) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี พรอมดวยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(14) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (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: (โทรศัพท 02-902-7695))
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
ถ.เลียบคลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
คําขอรับใบอนุญาต และเอกสารทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
(ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ
2)

3)

4)

ขั้นตอน
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) ขอเท็จจริงเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมีกรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
(2) คุณสมบัติ และลักษณะตองหามของผูขอรับใบอนุญาต ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(3) คุณภาพของวิธกี ารดําเนินงาน และแผนการดําเนินงาน
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานครตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อยางนอย 7 วัน))
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจสอบในเขตสํารวจ และศึกษาวิจัย
(2) ตรวจสอบประเมินสภาพแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(3) ความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ที่จะอนุญาตเทาที่จาํ เปนตามหลัก
วิชาการ
(4) กําหนดพิกัดตําแหนงและจําทําแผนที่รูปแปลงเขตของพื้นที่ และ
อนุญาต
(5) จัดทําใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมรวมตรวจสอบสถานทีภ่ ายใน 15 วัน
นับแตวันที่ลงรับคําขอ
(2) การตรวจสอบสถานที่เขตสํารวจศึกษาวิจัยตองใชระยะเวลาในการ
จัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
7 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

42 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
บัตรประจําตัวประชาชนของผูข อ 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)
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวย
กฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตจากผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ 5)
โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ตองแสดงขอมูลอยางนอยดังนี้
(1) ขนาดและจํานวนพื้นที่ที่จะดําเนินการพรอมพิกัดตําแหนง
(2) วิธีการขุดคนเคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึก
ดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจ และศึกษาวิจยั
(3) ชนิด ขนาด จํานวนเครื่องจักร และอุปกรณที่ใช
(4) งบประมาณ และแผนการดําเนินงานตามโครงการ
(5) จํานวน ชนิดขนาด ปริมาณและวิธีการจัดเก็บตัวอยาง
ซากดึกดําบรรพพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนในการจัดเก็บตัวอยางซากดึกดํา
บรรพ
(6) ผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ)
6)
เอกสารแสดงความเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพของผูควบคุมการ
ดําเนินการตามโครงการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมที่ดิน

-

-

ลําดับ
7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
มีคาธรรมเนียมใบอนุญาต ขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือ
ทํ า ลายแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ หรื อ ซากดึ ก ดํ า บรรพ ในเขตสํ า รวจและ
ศึกษาวิจัย
(หมายเหตุ: (เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาต โดยชําระทีส่ วนประสานการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี))

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 1,500 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
(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 : การออกใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
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 และเงื่อนไขการขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๕
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขต
สํารวจและศึกษาวิจัย ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนด
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอทิ้งคําขอรับใบแทนใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ
(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))

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)

พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
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 ัดทําใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําให
เสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจ
และศึกษาวิจัย 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) คําขอรับใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือ
ทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนของผูขอ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
กรณีนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4) ใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึก
ดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและวิจัยที่เหลืออยู กรณีที่ใบอนุญาต
ชํารุด หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือ
ทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและวิจัยสูญ
หาย
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)
คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย
หรือ ทํ า ลายแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ห รือ ซากดึ ก ดํ าบรรพ ในเขตสํ า รวจและ
ศึกษาวิจัย (หมายเหตุ : เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญ าตโดยชําระที่สวนประสาน
คุมครองซากดึกดําบรรพ 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 : การตออายุใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
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 และเงื่อนไขการขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
หรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากที่สุด 0
จํานวนคําขอทีน่ อยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การตออายุใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขต
สํารวจและศึกษาวิจัย ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่กําหนด
(2) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปนผูพิจารณาการตออายุใบอนุญาต เวนแตกรณีผูขอถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เนื่องจากฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพไมเกิน 2 ป นับแตวันที่มีคําสั่งพักใชใบอนุญาตครั้งสุดทาย หรือ
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือผูขอตออายุใบอนุญาตเคยไดรับโทษในการกระทําความผิดตามมาตรา 54 มาแลว และพนโทษมาแลวไมถึง
2 ป หรือมีเหตุผลอื่นที่ไมสมควรออกใบแทนใบอนุญาตให
(3) กรณีผูขอแกไขเพิ่มเติมคําขอตออายุใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงให
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคใหดําเนินการตอไป และใหจําหนายเรื่อง
ออกจากสารบบ

(4) 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
(5) การตรวจสอบสถานที่เขตสํารวจและศึกษาวิจัย ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน
(6) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงพื้นที่ที่จะดําเนินการ และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไปทําการ
ตรวจสอบ
(7) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตใหแกผูขอภายใน 40 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(9) การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได ใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุ หรือ
ใบอนุญาตที่ออกใหใหมมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตตองไมเกินสามปนับแตวันสิ้นอายุใบอนุญาตที่กําหนดไวเดิม
(10) กรณีผูขอไมมารับใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุหรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอ
สละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(11) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริม่ นับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน 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 : 40 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมือ่ เอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2) การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ระยะเวลาที่ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(3) ขอเท็จจริงผลการดําเนินงานและการปฏิบัตติ ามขอตกลงและเงื่อนไขภายใต
ใบอนุญาตฉบับเดิม
(4) เหตุผลความจําเปนที่ขอตออายุใบอนุญาต
(5) ขอเท็จจริงหนังสืออนุญาตจากผูมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
(6) ขอเท็จจริงคุณสมบัติผูควบคุมการดําเนินการตามโครงการ
(7) คุณภาพของวิธีการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่ขอ
ตออายุใบอนุญาต

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

ลําดับ

3)

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอืน่
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาใน
การจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อยางนอย 7 วัน)
การดําเนินการ
(1) นัดหมายตรวจสอบในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(2) ตรวจสอบสภาพปจจุบันแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขต
สํารวจและศึกษาวิจยั และความสอดคลองกับแผนปฏิบัติงานที่ขอตออายุ
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพสภาพปจจุบันแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึก
ดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(4) พิจารณาจํานวนเวลาที่เหมาะสมในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
(5) จัดทําใบอนุญาตและหนังสือแจงผลหรือแจงใหนําใบอนุญาตฉบับเดิมมา
บันทึกรายการตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองพรอมรวมตรวจสอบสถานทีภ่ ายใน 15 วันนับแตวันที่
ลงรับคําขอ (2) การตรวจสอบสถานที่เขตสํารวจและศึกษาวิจัยตองใช
ระยะเวลาในการจัดสรรโดยรถยนตและพนักงานขับรถจํานวน 15 วัน)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบแทนใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

19 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1)

คําขอตออายุใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลาย
แหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

-

2)

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

กรมการปกครอง

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

3)

ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนา)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
หรือหนังสืออนุญาตจากผูมกี รรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิในที่ดินโดย
ชอบดวยกฎหมาย
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ใบอนุญาตขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึก
ดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย หรือใบแทน
ใบอนุญาต
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
รายงานผลการดําเนินงานภายใตใบอนุญาตเดิมและเหตุผลความจําเปนในการ
ขอตออายุใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ โครงการและแผนปฏิบัติงานเปนภาษาไทย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ตองแสดงขอมูลอยางนอยดังนี้

กรมการปกครอง

4)

5)

6)

7)

8)

8)

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

กรมทรัพยากรธรณี

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

(1) ขนาดและจํานวนพื้นที่ที่จะดําเนินการพรอมพิกัดตําแหนง
(2) วิธีการขุดคน เคลื่อนยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดํา
บรรพหรือซากดึกดําบรรพ ในเขตสํารวจและศึกษาวิจยั
(3) ชนิด ขนาด จํานวนเครื่องจักร และอุปกรณที่ใช
(4) งบประมาณ และแผนการดําเนินงานตามโครงการ
(5) จํานวน ชนิด ขนาด ปริมาณ และวิธีการจัดเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพพรอม
ทั้งเหตุผลความจําเปนในการจัดเก็บตัวอยางซากดึกดําบรรพ
(6) ผูควบคุมการดําเนินการซึ่งมีความเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพตามที่อธิบดี
กรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
9) เอกสารแสดงความรูความเชี่ยวชาญดานซากดึกดําบรรพของผูควบคุมการ
ดําเนินการตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ค า ธรรมเนี ย มการต อ อายุ ใบอนุ ญ าตขุ ด ค น เคลื่ อ นย า ย นํ า เอาไป ทํ า ให
เสียหาย หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจ
และศึกษาวิจัย (หมายเหตุ: เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชําระที่สวนประสาน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1,500 บาท

คุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี)

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
-

