คูมือสําหรับประชาชนเกี่ยวกับการใหบริการตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. 2551

กรณี: การแจงนําเขา-สงออก ซากดึกดําบรรพที่พบจากตางประเทศ
การนําซากดึกดําบรรพที่พบจากตางประเทศเขามาในประเทศไทย
1. การออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดํา บรรพ หรือ ซากดึกดําบรรพที่ไ ดถูกแปร
สภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร

การสงซากดึกดําบรรพที่พบจากตางประเทศออกนอกประเทศไทย
2. การออกหนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร

กระบวนการดําเนินการออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)

1 วัน

1ก. ผูแจงยื่นหนังสือแจงตามแบบ ทธ.จ.๑ ดวยตนเอง ณ

1ข. ผูแจงยื่นหนังสือแจงตามแบบ ทธ.จ.๑ ดวยตนเอง ณ

ทีท่ ําการกรมทรัพยากรธรณี สวนกลาง

ทีท่ ําการกรมทรัพยากรธรณีในภูมิภาค

ไมครบถวน

2. เจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร

มอบสําเนาบันทึกรายการ

2. เจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของเอกสาร

เอกสาร/หลักฐานที่ตอ งแกไข
หรือยื่นเพิ่มเติมใหผูแจง

แกไข/ยื่นเพิ่มเติม

ไมครบถวน

มอบสําเนาบันทึกรายการ
เอกสาร/หลักฐานที่ตอ งแกไข

1 วัน

หรือยื่นเพิ่มเติมใหผูแจง
แกไข/ยื่นเพิ่มเติม

ครบถวน

ครบถวน

3. เจาหนาที่ลงรับหนังสือแจงและเสนอเรื่องตอ อทธ.

3. เจาหนาที่ลงรับหนังสือแจง

7 วัน
3.1 หนวยงานที่รับหนังสือแจงเสนอเรื่องตอ อทธ.

4. อทธ. สั่งการใหหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

7 วัน

7 วัน

5. เจาหนาที่ตรวจสอบตามหลักเกณฑประกาศ ทธ.

ไมเปนไปตามหลักเกณฑ

มีหนังสือถึงผูแ จงแกไข/
เพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน

แกไข/เพิ่มเติม
เปนไปตามหลักเกณฑ
6. เจาหนาที่นัดหมายผูแจงเพื่อตรวจสอบซากดึกดําบรรพ

ไมถูกตอง

7. ตรวจสอบความถูกตองซากดึกดําบรรพ
ตามบัญชีแนบทายหนังสือแจง

15 วัน

บันทึกการตรวจสอบ
ซากดึกดําบรรพ
รายการที่ไมถูกตอง

15 วัน

ถูกตอง
8. เจาหนาที่จัดทําหนังสือแจงผลและ
รายงานผลการดําเนินออกหนังสือรับแจง

9. ผอ.กคบ. พิจารณาลงนาม

ไมลงนาม

อทธ. - อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ทธ.จ.๑ - หนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ

ลงนาม

7 วัน

หมายเหตุ : กคบ. – กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร

7 วัน

ทธ.จ.๒ - หนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร

หนังสือแจงผล

30 วัน

หนังสือรับแจง (ทธ.จ.๒)
และบัญชีแนบทาย

ประกาศ ทธ. – ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ การนําซากดึก
ดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น
เขามาในราชอาณาจักรและการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นแปลงเป น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง ไม ใช ซ ากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

37 วัน

คูมือสําหรับประชาชน : การออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร
หนวยงานที่ใหบริการ : กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นหนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร
ตามแบบ ทธ.จ.1 พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ระบุไวในหนังสือแจง (ทธ.จ.1) ตออธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ภายใน 30 วัน นับแตวันที่นํา
ซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร
(2) บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร
แนบทายหนังสือแจง (ทธ.จ.1) ตองมีรายละเอียดขอมูลครบถวนตามแบบที่กําหนดประกอบดวย ประเภท ขนาด รูปภาพ และมาตราสวน
กํากับซากดึกดําบรรพในรูปภาพ
(3) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสง
เอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) กรณีเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคที่ไดแจงไว หรือมีการแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นตองมีหนังสือแจงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค หรือมีการแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น
(5) กรณีที่ซากดึกดําบรรพมีจํานวนมาก หรือทําการขนยายไมสะดวก จําเปนที่จะตองใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่จัดเก็บซากดึก
ดําบรรพ ตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถสําหรับดําเนินการตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอกสถานที่
กรมทรัพยากรธรณี จํานวน 15 วัน
(6) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น
(7) ผูแจงตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการตรวจสอบ และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย
(8) 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

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)

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 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 : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบ
หนังสือแจง (ลงรับคําขอเมื่อเอกสารครบถวน)
(หมายเหตุ: (กรณียื่น ณ
- พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี
- ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน จ.ระยอง
- พิพิธภัณฑสิรินธร จ.กาฬสินธุ
- ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร จ.ขอนแกน))
2)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพที่
แจงนําเขามาในราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการใหบริการอื่น นอกหนือจากยื่น
ที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานครตองใชระยะเวลาในการจัดสง
เอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน))
3)
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจสอบชิ้นซากดึกดําบรรพ
(2) ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพ และความถูก
ตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตามบัญชีรายการแนบทายหนังสือแจง
(ทธ.จ. 1)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

15 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพ
(4) จัดทําหนังสือรับแจง (ทธ.จ.2) บัญชีแนบทาย และหนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: ((1) ผูแจงตองพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบชิ้น
ซากดึกดําบรรพภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลงรับหนังสือแจง
(2) กรณีที่จําเปนที่จะตองใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่
จัดเก็บซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนต และ
พนักงานขับรถจํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูอํานวยการกองคุมครองซากดึกดําบรรพ ลงนามในหนังสือรับแจงและ
หนังสือแจงผล
(หมายเหตุ: -)

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)
บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอืน่ ทีน่ ําเขามาในราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ หมายเหตุ -

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

ลําดับ
6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร
สภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นทีน่ ําเขามาในราชอาณาจักร (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ หลักฐานการซื้อขาย (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
ใบขนสงสินคา (Invoice) (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
ใบอนุญาตใหนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอืน่ ออกจากตางประเทศ (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

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
1)
1) แบบฟอรมหนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น
เขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.1)
(หมายเหตุ: -)
2)
2) แบบหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขา
มาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.2)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ -

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

กระบวนการดําเนินการออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร (ทธ.จ.๔)
1ข. ผูแจงยื่นหนังสือแจงตามแบบ ทธ.จ.๓ ดวยตนเอง ณ
ทีท่ ําการกรมทรัพยากรธรณีในภูมิภาค

1ก. ผูแจงยื่นหนังสือแจงตามแบบ ทธ.จ.๓ ดวยตนเอง ณ
ทีท่ ําการกรมทรัพยากรธรณี สวนกลาง

1 วัน

ไมครบถวน

2.ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานตามหนังสือแจง

มอบสํ าเนาบั นทึ กรายการ

ไมครบถวน

2.ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานตามหนังสือแจง

เอกสาร/หลักฐานที่ตองแกไข

มอบสํ าเนาบั นทึ กรายการ
เอกสาร/หลักฐานที่ตองแกไข
หรือยื่นเพิ่มเติมใหผูแจง

หรือยื่นเพิ่มเติมใหผูแจง

1 วัน

แกไข/ยื่นเพิ่มเติม

แกไข/ยื่นเพิ่มเติม
ครบถวน

ครบถวน

3.เจาหนาที่ลงรับหนังสือแจง

3.เจาหนาที่ลงรับหนังสือแจง

7 วัน
3.1 หนวยงานที่รับหนังสือแจงเสนอเรื่องตอ อทธ.

7 วัน

4.พิจารณาแหลงที่มาของซาก
ดึกดําบรรพและวัตถุประสงค

เอกสารไมถูกตอง/สมบูรณ

การนําเขามาในราชอาณาจักร

มีหนังสือผูแ จงแกไข/
เพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน

7 วัน

แกไข/เพิ่มเติม
เอกสารถูกตอง/สมบูรณ
5. เจาหนาที่นัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ

15 วัน

ไมถูกตอง

6. ตรวจสอบซากดึกดําบรรพ

มีหนังสือถึงผูแจงแกไข/
เพิ่มเติมรายการซากดึกดําบรรพ
ในเอกสารประกอบหนังสือแจง

15 วัน

ถูกตอง
7. เจาหนาที่จัดทําหนังสือแจงผล

ไมลงนาม
8. ผอ.กคบ. พิจารณาลงนาม

7 วัน

หนังสือแจงผล

30 วัน

หนังสือรับแจง (ทธ.จ.๔)
และบัญชีแนบทาย

หมายเหตุ : กคบ. คือ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
อทธ. คือ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
ทธ.จ.๓ คือ หนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร
ทธ.จ.๔ คือ หนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร

7 วัน

37 วัน

คูมือสําหรับประชาชน : การออกหนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
หนวยงานที่ใหบริการ : กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
(1) ยื่นหนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึก
ดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรตามแบบ ทธ.จ.3 พรอมดวยเอกสาร และหลักฐานที่ระบุไวในหนังสือแจง (ทธ.จ.3) ตอ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีไมนอยกวา 30 วัน กอนวันสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(2) บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรที่สงหรือนํ าออกนอกราชอาณาจักรแนบทายหนังสือแจ ง (ทธ.จ.3) ต องมี รายละเอียดขอ มูลครบถวนตามแบบที่ กําหนด
ประกอบดวย ประเภท ขนาด รูปภาพ และมาตราสวนกํากับซากดึกดําบรรพในรูปภาพ
(3) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากที่ยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสง
เอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน
(4) กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจําเปนที่ไมสามารถยื่นหนังสือแจงภายในระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน ใหมีหนังสือแจงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กอนวันสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถแจงภายในกําหนดระยะเวลาได
(5) กรณีที่ซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่ตองใหเจาหนาที่ตรวจสอบมีจํานวน
มาก หรือทําการขนยายไมสะดวก จําเปนที่จะตองใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาในการ
จัดสรรรถยนต และพนักงานขับรถสําหรับดําเนินการตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพนอกสถานที่กรมทรัพยากรธรณีเพิ่มขึ้น
จํานวน 15 วัน
(6) การตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และบันทึกภาพดําเนินการไดประมาณวันละ 30 ชิ้น
(7) ผูแจงตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการตรวจสอบและจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย
(8) กรณี มีก ารเปลี่ยนแปลงวัตถุ ป ระสงคในการนํ าซากดึ กดํ าบรรพ เขามาในราชอาณาจัก ร หรือ การแปรสภาพ หรือ เปลี่ย นแปลงเป น
รูปลักษณะอื่น ตองยื่นสําเนาหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค หรือการแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นดวย
(9) ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน 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))

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

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร
วันเสาร วันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ถ.เลียบครอง 5
คลอง 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

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 : 30 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1)
การตรวจสอบเอกสาร
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในหนังสือ
แจง (ลงรับหนังสือแจงเมื่อเอกสารครบถวน)
2)
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณาขอเท็จจริง สถานะ และวัตถุประสงคการ
แจงนําซากดึกดําบรรพเจามาในราชอาณาจักร
(หมายเหตุ: ((1) ผูขอตองจัดสงเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (15 วัน)
(2) กรณีที่ยื่นหนังสือแจงในชองทางการใหบริการอื่นนอกเหนือจากยื่น
ที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชระยะเวลาในการจัดสง
เอกสารมาถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีอยางนอย 7 วัน))
3)
การพิจารณา
(1) นัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ
(2) ตรวจดูลักษณะทางภายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพ และความถูก
ตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตามบัญชีแนบทายหนังสือแจง (ทธ.จ.3)
(3) บันทึกขอมูลและถายภาพซากดึกดําบรรพ
(4) จัดทําหนังสือรับแจง บัญชีแนบทายหนังสือรับแจง และหนังสือแจง
ผล

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

15 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

ลําดับ

4)

ขั้นตอน
(หมายเหตุ: ((1)ผูแจงตองพรอมใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบชิ้นซาก
ดึกดําบรรพภายใน 15 วัน นับแตวันที่ลงรับหนังสือแจง
(2)กรณีจําเปนที่จะตองใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บ
ซากดึกดําบรรพตองใชระยะเวลาในการจัดสรรรถยนตและพนักงานขับ
รถเพิ่มขึ้นจํานวน 15 วัน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ผูอํานวยการกองคุมครองซากดึกดําบรรพ ลงนามในหนังสือรับแจงและ
หนังสือแจงผล

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)
บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอืน่ ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ 5)
กรณีมีการมอบอํานาจใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ –

ระยะเวลา

สวนที่รับผิดชอบ

7 วัน

กองคุมครองซากดึก
ดําบรรพ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

-

ลําดับ
6)

7)

8)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.2)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
หนังสือแจงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค หรือการแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอืน่ (ถามี)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (เซ็นชื่อรับรองสําเนาพรอมประทับตรากรณีเปนนิติบุคคล)
สัญญาจางผลิตผสมประกอบและบรรจุภัณฑกรณีเปนซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

คาธรรมเนียม
ลําดับ
1)
ไมมีคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

รายละเอียดคาธรรมเนียม

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

-

-

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
1)
แบบฟอรมหนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลีย่ นแปลงเปนรูปลักษณะ
อื่นซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร (ทธ.จ.3)
(หมายเหตุ: -)
2)
แบบฟอรมแบบหนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร (ทธ.จ.4)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ -

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

