คูมือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551

กรณี: การขออนุญาตนําเขา-สงออก ซากดึกดําบรรพที่พบในประเทศไทย
การสงซากดึกดําบรรพที่พบในประเทศไทยออกนอกประเทศ
1. การออกใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ ย นแปลงเป น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง เป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บในราชอาณาจั ก รออกนอก
ราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพ
ตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง

2. การออกใบอนุ ญาตส งหรื อนํ าซากดึ กดํ าบรรพ หรื อซากดึ กดํ าบรรพ ที่ ได ถู กแปรสภาพ หรื อ
เปลี่ ยนแปลงเป นรู ปลั กษณะอื่ น ซึ่ ง เป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บในราชอาณาจั ก รออกนอก
ราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26

3. การออกใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร

4. การขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ ย นแปลงเป น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง เป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บในราชอาณาจั ก รออกนอก
ราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพ
ตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง

การนําซากดึกดําบรรพที่พบในประเทศไทยกลับเขาประเทศ
5. การแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ กลับเขามาในราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา
26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมดวยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารและหลักฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(2) บัญชีรายการพรอมภาพถายซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดํา
บรรพที่พบในราชอาณาจักรที่จะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร ตองมีรายละเอียดประกอบดวย ประเภท ขนาด รูปภาพ และมาตราสวน
กํากับซากดึกดําบรรพในรูปภาพ
(3) ซากดึ กดําบรรพ ที่ขึ้ น ทะเบี ยนตามมาตรา 26 หรือซากดึ กดําบรรพ ตามบัญ ชีแ นบท ายกฎกระทรวง ที่ อนุ ญ าตให หรือ นําออกนอก
ราชอาณาจักร ตองเปนการสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซมเทานั้น และ
ตองสงหรือนําซากดึกดําบรรพนั้นกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตซึ่งตองไมเกิน 2 ป นับแตวันออก
ใบอนุญาต ทั้งนี้ตองเปนซากดึกดําบรรพที่ไดแจงการคนพบตามมาตรา 25 หรือแจงการครอบครองตามมาตรา 63 ไวแลว
(4) กรณีมีเหตุจําเปนที่ไมสามารถสงหรือนําซากดึกดําบรรพ กลับเขามาภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหผูรับใบอนุญาตยื่น
หนังสือขอขยายระยะเวลาตออธิบ ดีกรมทรัพ ยากรธรณี กอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญ าตไมนอยกวา 15 วัน โดยให ขยาย
ระยะเวลาไดไมเกิน 1 ป หากมีเหตุสุดวิสัยไมสามารถยื่นขอขยายระยะเวลาไดทันตามกําหนดใหยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลตออธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณี ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
(5) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตองแกไขเพิม่ เติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือ
แจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และ
ใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(6) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(7) กรณีไมสามารถนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น มาแสดง ณ สถานที่ที่ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตเพื่อทําการตรวจพิสูจน ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งแสดงเหตุผล เพื่อขอใหทําการตรวจพิสูจน ณ
สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ
(8) กรณีใหเจาหนาที่ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถสําหรับ
ดําเนินการตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอกสถานที่กรมทรัพยากรธรณีเพิ่มขึ้นจํานวน 15 วัน
(9) ผูขอตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการตรวจพิสูจน และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย
(10) การตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น
(11) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาต ภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาต ใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาต และใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมดวยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย

(12) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(13) ซากดึกดําบรรพที่ไดรับอนุญาตใหสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม
จะตองมีบัตรแสดงหมายเลขในใบอนุญาตพรอมประทับตรากรมทรัพยากรธรณี แสดงไวกับซากดึกดําบรรพนั้นทุกชิ้น
(14) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเปน ไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(15) ผูรับใบอนุญ าตตองมีหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี แจงการสงหรือนําซากดึก ดําบรรพที่ไดรับอนุญ าตใหสง หรือนําออกนอก
ราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม กลับเขามาในราชอาณาจักรภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดสง
หรือนํากลับเขามาในราชอาณาจักร พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่กําหนดในกฎกระทรวง
(16) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(17) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเขาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นที่ไมมี
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

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)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 60 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
(1) พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและพนักงานหลักฐานตามที่
ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: -)
2)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
(1) ขอเท็จจริงคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
(2) ขอเท็จจริงและสถานะทางกฎหมายของซากดึกดําบรรพ ที่ประสงค
สงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
(3) ขอเท็จจริสถานะซากดึกดําบรรพแจงการคนพบตามมาตร 25 หรือ
แจงการครอบครองตามมาตรา 63 แลว
(4) ตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ขอรับใบอนุญาตวาเปนซากดึกดําบรรพ
ที่อนุญาตใหสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรได
(5) ตรวจสอบความเหมาะสมของวิธีการ และระยะเวลาในการ
ดําเนินการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือซอมแซม
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด ในหนังสือกรมทรัพยากร
ธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยาง
นอย 7 วัน))
3)
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ
(2) ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพ และความถูก
ตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตามบัญชีรายการซากดึกดําบรรพ
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพ
(4) จัดทําใบอนุญาต บัญชีแนบทายใบอนุญาต และหนังสือแจงผล

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

39 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบชิ้นซากดึกดํา
บรรพภายใน 15 วัน นับแตวันลงรับคําขอ
(2) กรณีใหเจาหนาที่ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานทีเ่ ก็บซากดึกดํา
บรรพตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถ
สําหรับดําเนินการตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอก
สถานที่กรมทรัพยากรธรณีเพิม่ ขึ้นจํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบอนุญาตและหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: (อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของ
เงื่อนไขที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได))

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 (เช็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
4)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
บัญชีรายการพรอมภาพถายซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพ
ที่พบในราชอาณาจักรที่จะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

ลําดับ
6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หลักฐานการขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพสําหรับการขอรับใบอนุญาต เพื่อสง
หรือนําซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เช็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยการเผยแพร
การประกอบการซอมแซม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) วัตถุประสงคของการศึกษาวิจยั การเผยแพร การประกอบ หรือการ
ซอมแซม
(2) วิธีการและระยะเวลาการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการ
ซอมแซม
(3) สถานที่ทําการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม
(4) หนังสือตอบรับของผูศึกษาวิจยั การเผยแพร การประกอบ หรือซอมแซม)
เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ ซึ่งไดรับแจง
การคนพบตามมาตรา 25 หรือรับแจงการครอบครองตามมาตร 63
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
มีคาธรรมเนียมใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ได
ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่
พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
คาธรรมเนียม (1) ซากดึกดําบรรพที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ชิ้นละ 2,500 บาท
(2) ซากดึกดําบรรพที่ไมตองขึ้นทะเบียน
- ซากดึกดําบรรพพืช ชิ้นละ 100 บาท
- ซากดึกดําบรรพสัตว ชิ้นละ 500 บาท
(หมายเหตุ: ((1) เงินสด ณ วันที่รบั ใบอนุญาตโดยชําระที่ สวนประสานการ
คุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(2) ยกเวนคาธรรมเนียมแกหนวยงานในกํากับของรัฐ สําหรับการสงหรือนําซาก
ดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาวิจัย

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรธรณี

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม ที่ตองสงหรือนําซากดึกดําบรรพนั้น
กลับเขามาในราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

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
1)
แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบ
ลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบฟอรมคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพทไี่ ดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปแบบลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
-

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

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น
ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ไมตองขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบอนุญาต พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต และเอกสารและหลักฐานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
(2) ซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร ซึ่งประสงคจะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร ตองเปนซากดึกดําบรรพที่ไดแจงการคนพบตาม
มาตรา 25 หรือแจงการครอบครองตามมาตรา 63 ไวแลว
(3) บัญชีรายการพรอมภาพถายซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดํา
บรรพที่พบในราชอาณาจักรที่จะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร ตองมีรายละเอียดประกอบดวย ประเภท ขนาด รูปภาพ และมาตราสวน
กํากับซากดึกดําบรรพในรูปภาพ
(4) กรณีผูขอรับใบอนุญาตตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือ
แจงใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และ
ใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(5) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(6) กรณีไมสามารถนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นมาแสดง ณ สถานที่ที่ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตเพื่อทําการตรวจพิสูจน ใหผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งแสดงเหตุผล เพื่อขอใหทําการตรวจพิสูจน ณ
สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ
(7) กรณีใหเจาหนาที่ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถสําหรับ
ดําเนินการตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพเพิ่มขึ้นจํานวน 15 วัน
(8) ผูขอตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการตรวจพิสูจน และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย
(9) การตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพดําเนินการไดวันละประมาณ 30 ชิ้น
(10) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตภายใน 60 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานที่มรี ายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีคําสั่งไมออก
ใบอนุญาตใหแสดงเหตุผลไวในคําขอรับใบอนุญาต และใหแจงเหตุผลดังกลาวพรอมดวยสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบดวย
(11) กรณีผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งออกใบอนุญาต ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิ
การเปนผูรับใบอนุญาต และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(12) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไข ที่จําเปนไวในใบอนุญาตดวยก็ได
(13) กรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณีพรอมดวยเอกสาร และหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(14) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมื อประชาชนเรียบรอยแลว

ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณีอาคารโกเมน 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.ปมุมธานี 12120/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง 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: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-871-613))
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ 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 (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))
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
(1) ขอเท็จจริงคุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต
(2) ขอเท็จจริงซากดึกดําบรรพที่ประสงคสงหรือนําออกนอก
ราชอาณาจักร
(3) ขอเท็จจริงสถานะซากดึกดําบรรพแจงการคนพบตามมาตรา 25
หรือแจงการครอบครองตามมาตรา 63 แลว
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น
นอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยาง
นอย 7 วัน))
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ
(2) ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพ และความถูก
ตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตามบัญชีรายการซากดึกดําบรรพ
(3) บันทึกขอมูล และถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพ
(4) จัดทําใบอนุญาต บัญชีแนบทายใบอนุญาต และหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบชิ้นซาก
ดึกดําบรรพ ภายใน 15 วัน นับแตวันลงรับคําขอ
(2) กรณีใหเจาหนาที่ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานทีเ่ ก็บซากดึกดํา
บรรพ ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถ
สําหรับดําเนินการตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพเพิ่มขึน้
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)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
บัตรประจําตัวประชาชนของผูข อ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
2)
ทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมลิ ําเนาของผูแจง หรือผูแทน
นิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
3)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
บัญชีรายการพรอมภาพถายซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบ
ในราชอาณาจักรที่จะสงหรือนําออกนอราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
เอกสาร หรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ ซึ่งไดรับ
แจงการคนพบตามมาตรา 25 หรือรับแจงครอบครองตามมาตร 63
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
ใบอนุ ญ าตให ส งหรือนํ าซากดึก ดําบรรพ หรือ ซากดึ กดํ าบรรพ ที่ ได ถูก แปร
สภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ออกนอกราชอาณาจักร เปนซาก
ดึกดําบรรพที่ไมตองขึ้นทะเบียน

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

กรมทรัพยากรธรณี

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ลําดับ

รายละเอียดคาธรรมเนียม
(1) ซากดึกดําบรรพพืชชิ้นละ 100 บาท
(2) ซากดึกดําบรรพสัตวชิ้นละ 500 บาท
(หมายเหตุ: ((1) เงินสด ณ วันที่รบั ใบอนุญาตโดยชําระที่ สวนประสานการ
คุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(2) ยกเวนคาธรรมเนียมแกหนวยงานในกํากับของรัฐ สําหรับการสงหรือนําซาก
ดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาวิจัย
การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม ที่ตองสงหรือนําซากดึกดําบรรพนั้น
กลับเขามาในราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณี
(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
1)
แบบฟอรมคําขอรับใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปแบบ
ลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบฟอรมคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพทไี่ ดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปแบบลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ เอกสารฉบับนีด้ าวนโหลดจากเว็บไซตศูนยรวมขอมูลการติดตอราชการ
www.info.go.th
วันที่คูมือมีผลบังคับใช: 27/07/2558

คูมือสําหรับประชาชน : การออกใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การออกใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมทรัพยากรธรณี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551
2) กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2555
3) กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
4) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ
หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การออกใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่ง
เปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐาน ตามที่ระบุไว
ในแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
(2) กรณีผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติม ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจง ใหถือวาผูขอไมประสงคจะใหดําเนินการตอไป และใหจําหนาย
เรื่องออกจากสารบบ

(3) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในชองทางการใหบริการอื่น นอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) อธิบดีก รมทรัพ ยากรธรณี มีห นังสือแจงผลการพิจ ารณาการออกใบแทนใบอนุ ญ าตให แกผูขอภายใน 21 วัน นั บแต วันที่ อธิบดี กรม
ทรัพยากรธรณีไดรับคําขอรับใบแทนใบอนุญาต เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน กรณีที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี สั่งไม
อนุญาตใบแทนใบอนุญาต ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทราบดวย
(5) กรณีผูขอไมมารับใบแทนใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งอนุญาต ใหถือวาผูขอสละสิทธิการเปนผูรับใบแทนใบอนุญาต
และใหจําหนายเรื่องออกจากสารบบ
(6) ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตเดิม และใหระบุวา “ใบแทน” ไวที่ดานหนาดวย
(7) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณีอาคารโกเมน 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.เลียบคลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))
ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/
ติดตอดวยตนเอง 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)

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.สหัสขันธ 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
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
คําขอรับใบแทนใบอนุญาต (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
(1) การขอรับใบแทนใบอนุญาตมีเหตุจําเปนตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) ประวัติใบอนุญาตฉบับเดิม
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน) (2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตใน
ชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน)
3)

4)

การดําเนินการ
พนักงานเจาหนาที่จัดทําใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ
หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะ
อื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร และหนังสือแจงผล
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในใบแทนใบอนุญาตและหนังสือแจงผล

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

5 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

14.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
คําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่
ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอืน่ ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่
พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ผูขอตองกรอกขอมูลในแบบคําขอ)
2)
บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนของผูขอ หรือผูแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
3)
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคลหรือเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติ
บุคคล กรณีนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรานิติบุคคล)
4)
ใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรที่เหลืออยู กรณีที่ใบอนุญาตชํารุด หรือ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
ใบแจงความ กรณีใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ
ทีไ่ ดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพ
ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรสูญหาย
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 6)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมทรัพยากรธรณี

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

กรมทรัพยากรธรณี

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

-

15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนี ย มใบแทนใบอนุ ญ าตส งหรือนํ าซากดึ กดํ าบรรพ หรือซากดึ กดํ า
บรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดํา
บรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชําระที่สวนประสานการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี)

คาธรรมเนียม (บาท /ชิ้น )
100 บาท

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

2)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณี
(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))
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
1)
แบบฟอรมคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพทไี่ ดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

คูมือสําหรับประชาชน : การขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26
หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่ อกระบวนงาน: การขยายระยะเวลาสงหรือ นํ าซากดึก ดํ าบรรพ หรือ ซากดึ ก ดําบรรพ ที่ ไดถู ก แปรสภาพ หรือ เปลี่ย นแปลงเป น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 26
หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
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 และเงื่อนไขการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่นซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปน
ซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตไม
นอยกวา 15 วัน โดยระบุเหตุจําเปนที่ไมสามารถสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น กลับเขามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตพรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานที่กําหนด

(2) กรณีมีเหตุสุดวิสัยทําใหผูรับใบอนุญาตยื่นขอขยายระยะเวลาการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ไมทันตามกําหนด 15 วัน กอนสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ใหยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาตอ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เหตุสุดวิสัยนั้นสิ้นสุดลง
(3) ใหขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะอื่นไดไมเกิน 1 ป
(4) กรณี ผูรับใบอนุ ญาตตองแก ไขหรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติ ม ให อธิบดี กรมทรัพยากรธรณี มี หนั งสือ แจงให ดําเนิ นการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามหนังสือแจงใหถือวาผูรับใบอนุญาตไมประสงคจะใหดําเนินการตอไปและใหจําหนายเรื่องออกจาก
สารบบ
(5) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการพิจารณาขอขยายระยะเวลาการสงหรือนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ภายใน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีไดรับหนังสือขอขยายระยะเวลา เอกสารหรือ
หลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน
(6) กรณีที่ยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่น หนังสือขอขยายระยะเวลาที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานครตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(7) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณีอาคารโกเมน 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.เลียบคลองหา อ.คลองหลวง จ.ปมุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง 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
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 043-438-046))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 043-871-613))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
สวนที่รับผิดชอบ
1)
การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
กองคุมครองซากดึก
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือขอขยายระยะเวลาและเอกสารที่
ดําบรรพ
แนบมาพรอมหนังสือตามที่กําหนด (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2)
การพิจารณา
12 วัน
กองคุมครองซากดึก
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
ดําบรรพ
(1) ระยะเวลายื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาเปนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
(2) ขอเท็จจริงผลการดําเนินงานและการปฏิบัตติ ามขอตกลงและ
เงื่อนไขภายใตใบอนุญาตเดิม
(3) เหตุจําเปนในการขอขยายระยะเวลา
(4) จํานวนเวลาที่เหมาะสมในการขยายระยะเวลาออกไป
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน) (2) กรณีที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตในชองทาง
การใหบริการอื่นนอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี
กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน))

ลําดับ
3)

4)

ขั้นตอน
การดําเนินการ
(1) กําหนดจํานวนเวลาทีข่ ยายออกไป
(2) กําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขทีจ่ ําเปน ใหบรรลุวัตถุประสงคตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ (ถามี)
(3) จัดทําหนังสืออนุญาตใหขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพ
กลับเขามาในราชอาณาจักร
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ลงนามในหนังสือ

ระยะเวลา
7 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

10 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

14.รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
หนังสือขอขยายระยะเวลาสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่
ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอืน่ ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่
พบในราชอาณาจักร ทีก่ ลับเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
เอกสารแสดงเหตุจําเปนที่ตองขอขยายระยะเวลานํากลับเขามาใน
ราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 3)
รายงานความกาวหนาการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการ
ซอมแซม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 4)
ใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร การ
ประกอบ หรือการซอมแซม พรอมบัญชีแนบทายใบอนุญาตและเอกสาร
ประกอบ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

กรมทรัพยากรธรณี

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท /ชิ้น )
-

หมายเหตุ 15.คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

ไมมีคาธรรมเนียม

16.ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

2)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณี
(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))
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
-

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ กลับเขามาในราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตาม
มาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ กลับเขามาในราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา
26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
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 และเงื่อนไขการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ กลับเขามาในราชอาณาจักร กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 26 หรือเปนซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายกฎกระทรวง
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นหนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพกลับเขามาในราชอาณาจักรตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดสง
หรือนํากลับเขามาในราชอาณาจักร พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานที่กําหนด
(2) กรณี ผูรับใบอนุญาตตองแกไขหรือจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่ มเติม ใหอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี มี หนั งสือแจงใหดํ าเนิน การภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือแจงใหถือวาผูรับใบอนุญาตฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
อนุญาตที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานครตองใช
ระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน

(4) กรณีไมสามารถนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่
พบในราชอาณาจักรที่ไดรับอนุญาตมาแสดง ณ สถานที่ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอเปนหนังสือพรอมทั้งแสดง
เหตุผล เพื่อขอใหทําการตรวจพิสูจน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ
(5) กรณีใหเจาหนาที่ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถสําหรับ
ดําเนินการตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพนอกสถานที่กรมทรัพยากรธรณี เพิ่มขึ้นอีก 15 วัน
(6) ผูรับใบอนุญาตตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการพิสูจน และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย
(7) การตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพและบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น
(8) อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่ผูรับใบอนุญาตแจงนํากลับเขามาในราชอาณาจักรใหแกผูรับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีไดรับหนังสือแจง เอกสารหรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน
(9) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน ตามที่ระบุไวในคูมือประชาชนเรียบรอยแลว
12. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ที่ไมมี
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา / โทรศัพท
02-621-9640))
สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณีอาคารโกเมน 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.เลียบคลองหา อ.คลองหลวง จ.ปมุมธานี 12120/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดระยอง และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 038-647-476))
ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน ม.3 ต.แกลง อ.เมืองระยอง 21160/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดขอนแกน และจังหวัดใกลเคียง /
โทรศัพท 043-438-046))

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)

ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน 40150/ติดตอ
ดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
(หมายเหตุ: (พื้นที่ใหบริการ: จังหวัดกาฬสินธุ และจังหวัดใกลเคียง /
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
โทรศัพท 043-871-613))
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
พิพิธภัณฑสริ ินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ จ.กาฬสินธุ 46140/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 30 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือแจงและเอกสารที่แนบมาพรอม
หนังสือตามที่กําหนด (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา ดังนี้
(1) ระยะเวลายื่นหนังสือแจงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
(2) ระยะเวลาที่นําซากดึกดําบรรพกลับเขามาในราชอาณาจักรเปนไป
ตามที่กําหนดในใบอนุญาต
(3) ผลการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม
เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขภายใตใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (1) ผูแจงตองแกไขเพิม่ เติม หรือจัดสงเอกสาร หรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรม
ทรัพยากรธรณี (15 วัน) (2) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการ
ใหบริการอื่นนอกเหนือจากยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร
ตองใชระยะเวลาในการจัดสงเอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อยางนอย 7 วัน))
การดําเนินการ
(1) นัดหมายตรวจพิสูจนซากดึกดําบรรพ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

15 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
(2) ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพและความ
ถูกตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตามบัญชีรายการแนบทายใบอนุญาต
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพพรอมบัตรแสดง
หมายเลขใบอนุญาต
(4) จัดทําหนังสือแจงผลการตรวจสอบซากดึกดําบรรพที่นํากลับเขามา
ในราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: (1) ผูขอตองพรอมใหเจาหนาที่ตรวจสอบชิ้นซากดึกดํา
บรรพภายใน 15 วันนับแตวันลงรับหนังสือแจง (2) กรณีใหเจาหนาที่
ออกไปตรวจพิสูจน ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาใน
การจัดสรรรถยนตและพนักงานขับรถสําหรับดําเนินการตรวจพิสจู น
ซากดึกดําบรรพและบันทึกภาพนอกสถานที่กรมทรัพยากรธรณีเพิ่มขึ้น
จํานวน 15 วัน)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูอํานวยการกองคุมครองซากดึกดําบรรพลงนามในหนังสือ

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
1)

2)

3)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร
สภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักร กลับเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ ใบอนุญาตสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร การ
ประกอบ หรือการซอมแซม
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ รายงานผลการศึกษาวิจัย การเผยแพร การประกอบ หรือการซอมแซม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

กรมทรัพยากรธรณี

-

15. คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท /ชิ้น )
-

ไมมีคาธรรมเนียม

16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
1)

2)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรธรณี
(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))
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
-

