คูมือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551

กรณี: การจัดแสดงและซอมแซมซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
การรับแจงการจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขนึ้ ทะเบียน
การออกใบอนุญาตซอมแซมซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซมซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
การตออายุใบอนุญาตซอมแซมซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน

คูมือสําหรับประชาชน : การรับแจงการจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1)ยื่นหนังสือแจงการจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(2)ผูแจงตองจัดสถานที่ใหเหมาะสมแกการเขาชมซากดึกดําบรรพและตองแสดงขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพแตละชิ้นประกอบดวยประเภท
ซากดึกดําบรรพ รหัสประจําซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน วันที่ พบซากดึกดําบรรพ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ลักษณะ รูปพรรณ สัณฐาน
ขนาด น้ําหนักของซากดึกดําบรรพ ชื่อผูคนพบหรือเจาของหรือผูครอบครอง และสถานที่พบ
(3) ผูแจงตองจัดทําปายประกาศวันเวลาเขาชม และในกรณีมีการเรียกเก็บคาเขาชมตองจัดทําปายประกาศอัตราคาเขาชมซากดึกดําบรรพ
หนาสถานที่จัดแสดง
(4) กรณีซากดึกดําบรรพที่จัดแสดงอยูไดรับการขึ้นทะเบียนในภายหลังผูจัดแสดงตองดําเนินการตาม (1) (2) และ (3)
(5) กรณี ที่ ยื่น หนั งสือ แจ งจั ดแสดงซากดึก ดําบรรพ ที่ ขึ้ นทะเบีย นในชอ งทางการให บริก ารอื่น นอกเหนื อจากที่ ยื่ นที่ ก รมทรัพ ยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(6) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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/
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: (โทรศัพท 043-871-613)) พิพิธภัณฑสิริธร ต.โนนบุรี
อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 28 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
หนังสือแจง (ลงรับหนังสือแจงเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
(1) ขอเท็จจริงสถานะทางกฎหมายของชิ้นซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน
(2) ความถูกตองของขอมูลชิ้นซากดึกดําบรรพที่จัดแสดงซึ่งจะเผยแพร
แกผูเขาชม
(3) เหมาะสมของระยะเวลาที่จดั แสดงหัวขอและรูปแบบในการจัด
แสดงซากดึกดําบรรพที่ไมขดั ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(4) ความเหมาะสมของการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยแกผูเขา
ชมและการปองกันความเสียหายแกชิ้นซากดึกดําบรรพที่จัดแสดง
(5) จัดทําหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนในชอง
ทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร))
3)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในหนังสือแจงผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

17 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
แผนผังอาคารหรือสถานที่จัดแสดงซากดึกดําบรรพ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
2)
บัญชีรายการขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพที่จัดแสดงเปนรายชิ้นพรอม
ภาพถาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ตองแสดงขอมูลอยางนอยดังนี้
(1) ประเภทซากดึกดําบรรพ
(2) รหัสประจําซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(3) วันที่พบซากดึกดําบรรพ
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับอายุลักษณะรูปพรรณสัณฐานขนาดน้ําหนักของซากดึก
ดําบรรพ
(5) ชื่อผูคนพบหรือเจาของหรือผูค รอบครอง
(6) สถานที่พบ)
3)
เอกสารแสดงการติดตั้งปายประกาศวันเวลาเขาชมและปายประกาศอัตราคา
เขาชม (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองหรือประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)
4)
เอกสารแสดงระยะเวลาการจัดแสดง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองหรือประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)
5)
ประกาศใหซากดึกดําบรรพ เปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

-

-

-

กรมทรัพยากรธรณี

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรณี
(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 : การออกใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่ นคําขอรับ ใบอนุ ญ าตพรอมด วยเอกสารและหลักฐานตามที่ ระบุ ไวในแบบคําขอรับ ใบอนุ ญ าต และเอกสารแสดงวิธีก ารซอ มแซม
เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(2) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี มี
หนังสือแจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการ
ตอไป และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(3) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น
(5) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไปทําการ
ตรวจสอบ
(6) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถ
สําหรับดําเนินการตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอกสถานที่กรมทรัพยากรธรณี จํานวน 15 วัน
(7) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาต และใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมดวยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
(9) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาต ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(10) ใบอนุญาตมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตไมเกิน 1 ป นับแตวันที่ออกใบอนุญาต
(11) ผูรับใบอนุญาตซึ่งประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคําขอตออายุกอนใบอนุญาตสิ้นอายุเปนเวลาไมนอยกวา 60 วัน พรอมดวย
เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุใบอนุญาต
(12) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(13) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูม ือประชาชนเรียบรอยแลว

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา /
โทรศัพท 02-621-9640))
lสวนประสานการคุม ครองซากดึกดําบรรพ กองคมครองซากดึกดําบรรพ
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: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน/
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
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

2)

3)

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาดังนี้
(1) เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
(2) ขอเท็จจริงสถานะทางกฎหมายของซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(3) ตรวจสอบเหตุผลความจําเปน และความเหมาะสมของวิธีการ
ดําเนินงาน
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยาง
นอย 7 วัน))
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจประเมินสภาพชิ้นซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(3) บันทึกขอมูล และภาพถายสภาพปจจุบันซากดึกดําบรรพ
(4) จัดทําใบอนุญาตบัญชีแนบทายใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบซากดึก
ดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ภายใน 15 วัน นับแตวันลงรับคําขอ
(2) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพขึ้นทะเบียน ณ ซากดึกดําบรรพตอ ง
ใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถ สําหรับ
ดําเนินการตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอกสถานที่กร
มทรัพยากธรณีจํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อาจกําหนดรายละเอียดของ
เงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได))

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

39 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 (เช็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
2)
ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูขอ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช็นชื่อรับรองสําเนา)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
ประกาศใหซากดึกดําบรรพเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
6)
เอกสารแสดงวิธีการซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม เปลีย่ นแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพทขี่ ึ้นทะเบียน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติมหรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และการซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ 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 การออกใบแทนใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวย
เอกสารหรือหลักฐานตามที่กําหนด
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และใหจําหนาย
เรื่องออกจากสารบบ
(3) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่ นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี
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 ตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
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 นิ ธร 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 ัดทําใบแทนใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลาย
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน 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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน
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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
กรณีที่ใบอนุญาตชํารุด หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5) ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียนสูญหาย
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)
คาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดํา
บรรพที่ขึ้นทะเบียน
(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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การตออายุใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง 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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กอนใบอนุญาต
สิ้นอายุไมนอยกวา 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) ผูขอตองใหขอเท็จจริง และรายละเอียดความคืบหนาเกี่ยวกับงานซอมแซมแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ซึ่งไปทําการตรวจสอบ
(5) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน ณ สถานที่เก็บรักษาซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถ
จํานวน 15 วัน
(6) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนและบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น

(7) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการตออายุใบอนุญาตใหแกผูขอภายใน 40 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีไดรับคําขอตออายุใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(9) การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาต หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได ใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุ
หรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมมีอายุตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกําหนด แตตองไมเกินหนึ่งปแตวันสิ้นอายุที่ระบุใหใบอนุญาตฉบับเดิม
(10) กรณีผูขอไมมารับใบอนุญาตที่ไดรับการตออายุหรือใบอนุญาตที่ออกใหใหมภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผู
ขอสละสิทธิการเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(11) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
16:30 น. (มีพักเที่ยง)
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน ชั้น 1 เลขที่ 75/10 ถ.พระรามที่ 6
แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 02-902-7695))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบคลอง 5
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 038-647-476))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 043-438-046))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

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) ขอเท็จจริงผลการดําเนินงานภายใตใบอนุญาตฉบับเดิม
(3) เหตุผลความจําเปนที่ขอตออายุใบอนุญาตและความเหมาะสมของวิธีการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาที่ขอตออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐาน
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))
3) การดําเนินการ
(1) นัดหมายดําเนินการตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(2) ตรวจสอบสภาพปจจุบันชิ้นซากดึกดําบรรพและความสอดคลองกับแผนการ
ดําเนินงานที่ขอตออายุ
(3) บันทึกขอมูลและถายสภาพปจจุบันซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(4) พิจารณาจํานวนเวลาที่เหมาะสมในการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
(5) จัดทําใบอนุญาตและหนังสือแจงผลหรือแจงใหนําใบอนุญาตฉบับเดิมมา
บันทึกรายการตออายุใบอนุญาต

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

19 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
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) การตรวจสอบสถานที่ซากดึก
ดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถ
สําหรับดําเนินการตรวจสอบแหลงซากดึกดําบรรพ 15 วัน)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

10 วัน

กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คําขอตออายุใบอนุญาตซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –
2) บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูขอหรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรา กรณีเปนนิติบุคคล)
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 เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หรือใบแทนใบอนุญาต

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

กรมทรัพยากรธรณี

ลําดับ

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
เอกสารแสดงวิธีการซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลายซากดึกดําบรรพที่ขึ้น
ทะเบียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 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

