


คํานํา 

 ซากดึกดําบรรพ์ในประเทศไทยมีการค้นพบจํานวนมากและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งซากดึกดําบรรพ์
เหล่านี้ล้วนมีความสําคัญทางด้านการศึกษาวิจัยด้านธรณีวิทยา ประวัติความเป็นมาของโลก เป็นมรดกทางธรรมชาติ
ของแผ่นดิน สามารถจะพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งทอ่งเที่ยวสร้างรายได้ให้กบัท้องถิน่หรือชุมชนได้ แต่ในปัจจุบัน
ซากดึกดําบรรพ์ถูกทําลาย หรือขุดค้นโดยไมถู่กหลกัวิชาการ หรือนําไปเพื่อประโยชนท์างการค้า ทําความเสยีหายใหแ้ก่
ทรัพยากรธรรมชาติด้านซากดึกดําบรรพ์ที่มีคุณค่าอันประเมินราคามิได้ กรมทรัพยากรธรณีในฐานะหน่วยงานหลัก
ที่มีหน้าที่บริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์ของประเทศไทย จึงผลักดันให้มกีฎหมายเพื่อใหก้ารบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคุม้ครองซากดึกดําบรรพ์ที่มีคุณค่าไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป 

 การจัดพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายลําดับรองและอนุบัญญัติ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่กฎหมายคุม้ครองซากดึกดําบรรพแ์ก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานต่างๆ บุคคล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อการนําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
หนังสือพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎหมายลําดับรองและอนุบัญญัติเล่มนี ้จะเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาและการอ้างอิงด้านกฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติด้านซากดึกดําบรรพ์
อันมีคุณค่าไว้ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ช่วยกันดูแลรักษาไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินสืบไป 

๑









๑. พระราชบัญญัติคุ้มครอง 
ซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

พระราชบัญญัติ 
คุมครองซากดึกดําบรรพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒ และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

๓



 

“ซากดึกดําบรรพ”  หมายความวา  ซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตในสมัยดึกดําบรรพที่อยูในชั้น

เปลือกโลก  หรือที่หลุดหรือที่นําออกมาจากชั้นเปลือกโลก  ทั้งนี้  ไมรวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมาย 

วาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

“แหลงซากดึกดําบรรพ”  หมายความวา  บริเวณที่มีการคนพบหรือเคยมีซากดึกดําบรรพ 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนง 

ไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนระดับสามหรือเทียบเทา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายความวา   

(๑) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล   

(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา   

(๔) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

(๕) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ 

จัดต้ังข้ึนกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น  

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดเพื่อ

ยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนดเง่ือนไขใหกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในกํากับของรัฐในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

(๒) การซอมแซม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

(๓) การซอมแซม  เปลี่ยนแปลง  หรือทําลาย  ซ่ึงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

(๔) การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนท   ี่ ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 

๔



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้   และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด

คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรม

ศิลปากร  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ   และใหข าราชการกรมทรัพยากรธรณีที่อธิบดีมอบหมาย   

เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ  

และความเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ 

คณะกรรมการจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังไวแลวนั้น 

เมื่อครบกําหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ 

๕



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

(๑) ตาย   
(๒) ลาออก   
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  และไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษานั้น 
(๕) รัฐมนตรีใหออกตามมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

ของกรรมการที่มาประชุม  เนื่องจากบกพรองตอหนาที่  หรือเปนผูมีความประพฤติเ ส่ือมเสีย 
อยางรายแรง  หรือกระทําการอันเปนปรปกษกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการคุมครองแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพตอรัฐมนตรี 
(๒) กําหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการสํารวจการศึกษาวิจัย  

การคุมครอง  และการอนุรักษซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ 
(๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมี  ปรับปรุง  หรือแกไขกฎหมาย  กฎกระทรวง  

ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เก่ียวกับแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ 
(๔) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา  ๔ 
(๕) ใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕ 
(๖) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  

มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๒๖ 
(๗) พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ

ตามมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๒๖ 
(๘) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ   และวิธีการในการจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ได 

ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๕ 
(๙) ใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการตามมาตรา  ๒๓ 

(๑๐) ใหความเห็นชอบในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ  และกําหนดระเบียบวาดวยการเรียกเก็บคาตอบแทนและคาธรรมเนียม
เพื่อสมทบกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพตามมาตรา  ๒๔   

(๑๑) พิจารณากําหนดใหซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนเปนซากดึกดําบรรพที่สมควรเก็บรักษา
ไวเปนสมบัติของชาติและกําหนดมูลคาซากดึกดําบรรพตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 

๖
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(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง  
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา  ๑๐  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 

แหลงซากดึกดําบรรพ 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา 
บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพื้นที่ใดเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือ 
ซากดึกดําบรรพ   

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองระบุเขตทองที่ที่จะทําการสํารวจและศึกษาวิจัยพรอมดวยแผนที่
แสดงเขตสํารวจและศึกษาวิจัยแนบทายประกาศ  และใหใชบังคับไดไมเกินสามป  ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการสํารวจและศึกษาวิจัยไดเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด   ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขยายเวลาการใชบังคับประกาศดังกลาวไดอีกไมเกินสองครั้งคร้ังละหนึ่งป 

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  แลว  ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเพื่อขุดคน  

๗
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เก็บตัวอยาง  และกระทํากิจการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อการสํารวจและศึกษาวิจัย  แตตองแจงเปนหนังสือ 
ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายทราบถึงกิจการที่ตองกระทํา
ลวงหนากอนเร่ิมกระทํากิจการนั้น   

มาตรา ๑๔ เมื่อปรากฏวาพื้นที่บริเวณใดเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่มีความสําคัญ 
ตอการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ไมวาจะไดมีการประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  หรือไม
ก็ตาม  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพื้นที่
บริเวณนั้นเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  พรอมดวยแผนที่แสดงเขตแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนนั้นแนบทายประกาศดวย   

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาของ ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  เวนแตเจาของผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายนั้นไดรับคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  แลว  การจายคาทดแทน
ใหคํานึงถึงจํานวนคาทดแทนที่บุคคลดังกลาวไดรับตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  ดวย 

การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิกถอนเขตแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง   
ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๔   
ที่มิใชเปนที่ดินของรัฐ  เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่สมควรสงวนไวเพื่อเปนสมบัติของชาติและเพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษา  คุมครอง  และอนุรักษ  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

ในกรณีที่ไมสามารถจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนจากเจาของ  ผูครอบครอง  หรือ 
ผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายได  และมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนนั้นเพื่อประโยชนในการดูแลรักษา  คุมครองและอนุรักษ  ใหดําเนินการเวนคืนแหลง 
ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๔ ผูใดไมพอใจ 

ในจํานวนคาทดแทนมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือใหมารับเงิน 

คาทดแทนดังกลาว  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

๘
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มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๓  หามมิใหผูใดขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตาม

มาตรา  ๑๒  หรือเคลื่อนยาย  นําเอาไป  ทําใหเสียหาย  หรือทําลายซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ  หรือ 

ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยดังกลาว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออก 

ใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดซอมแซม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือทําลายแหลง

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น   

หรือขุดคนส่ิงใด  ๆ  หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  เวนแตจะกระทําตาม

คําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๒๐  หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดี   

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่อาจจะเกิดความเสียหายแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  

หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  เจาของ  ผูครอบครองหรือผูมีสิทธิ 

ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  จะดําเนินการตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ 

จะเกิดข้ึนแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนนั้นก็ได  แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดี  พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

แหงทองที่ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นต้ังอยูทราบภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ไดเร่ิม

ดําเนินการ 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถ่ินรายงานใหอธิบดี

หรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออก 

ใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให เปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขที่ กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หากชํารุด  พังทลาย  หรือเสียหายไมวา

ดวยประการใด  ๆ  ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายแจงการชํารุด  

พังทลาย  หรือเสียหายเปนหนังสือตออธิบดี  พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ 

ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นต้ังอยูภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ทราบหรือควรทราบ 

การชํารุด  พังทลาย  หรือเสียหายนั้น   

๙
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ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง   ให เจ าพนักงานทองถ่ินรายงาน 

ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา   

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการคุมครอง  รักษา  และอนุรักษไวซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนมิใหเสียหาย  อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่จะแจงเปนหนังสือใหเจาของ  ผูครอบครอง 

หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการซอมแซม  หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่

ข้ึนทะเบียนที่อยูในความครอบครองของตน  ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ก็ได   

เมื่อเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดดําเนินการซอมแซม

หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลวคาใชจายในการ

ดําเนินการดังกลาวใหเปนดังนี้   

(๑) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ

จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย   

(๒) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา

ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีออกคาใชจายทั้งหมดหรือ

บางสวนใหแกเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  โดยใหอธิบดีแตงต้ัง

กรรมการจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงมีเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย

รวมเปนกรรมการดวย  เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี 

มาตรา ๒๑ หากปรากฏแกอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่วาเจาของ  ผูครอบครองหรือผูมี

สิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายยังไมดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่แจง

ตามมาตรา  ๒๐  หรือไดรับแจงจากเจาของ  ผูครอบครอง   หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 

วาไมสามารถดําเนินการได  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจซอมแซมหรือปรับปรุงแหลง 

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นได  โดยแจงเปนหนงัสือใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดิน

โดยชอบดวยกฎหมายซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลา 

อันสมควร 

เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ไดเขาดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียน  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนนิการดังกลาวใหเปนดังนี้ 

๑๐



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

(๑) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ

จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย 

(๒) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา

ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  อธิบดีจะส่ังใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิ

โดยชอบดวยกฎหมายออกคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดโดยใหอธิบดีแตงต้ังกรรมการจํานวน 

ไมเกินหาคน   ซ่ึงมีเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ ดินโดยชอบดวยกฎหมายรวมเปน 

กรรมการดวย  เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี 

มาตรา ๒๒ เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายผูใดไมพอใจ

ในจํานวนคาใชจายที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๑  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา ๒๓ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมแหลง

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนไมวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นจะเปนที่ดินของรัฐหรือ

เอกชน   

ในกรณีที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่จัดใหเขาชมตามวรรคหนึ่งนั้นเปนที่ดินของรัฐ

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได   

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ ดินของรัฐนั้นได   

โดยบุคคลดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอน  และจายเงินคาตอบแทนและ

คาธรรมเนียมอื่นใหแกกรมทรัพยากรธรณี  เพื่อสมทบกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพตามระเบียบ 

ที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด   

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน

ใบอนุญาต  สําหรับการเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

๑๑



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

หมวด  ๓ 

ซากดึกดําบรรพ 

มาตรา ๒๕ ผูใดพบส่ิงอันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพใหแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นแหงทองที่ที่พบนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ   

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูรับแจงมีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใช
หรือเขาไปในสวนใด  ๆ  ของบริเวณที่มีการพบส่ิงที่เชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ  และจัดทําเครื่องหมาย
แสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  บริเวณดังกลาว  และรายงานอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

เมื่อไดรับรายงานตามวรรคสอง  ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

เมื่อกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นสมควรดําเนินการตามมาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  แลวแตกรณี  ใหคําส่ังตามวรรคสองมีผลบังคับตอไปจนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จ  และใหนํามาตรา  ๑๒  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นวาไมสมควรดําเนินการตาม
มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  ใหกรมทรัพยากรธรณีแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ยกเลิกคําส่ังตามวรรคสองโดยเร็ว 

มาตรา ๒๖ เมื่ออธิบดีเห็นวาซากดึกดําบรรพใดที่พบในราชอาณาจักรมีความสําคัญ 
หรือมีคุณคาในการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน 
ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  ใหอธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหซากดึกดําบรรพนั้นเปน
ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา   

เมื่อคณะกรรมการเห็นวาซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนส่ิงที่หายากและมีคุณคา
เปนพิเศษ  สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ใหอธิบดีประกาศรายละเอียดของซากดึกดําบรรพดังกลาว
ในราชกิจจานุเบกษา  และมีอํานาจดังนี้   

(๑) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นอยูในความครอบครองของเอกชนใหบุคคล
ดังกลาวสงมอบซากดึกดําบรรพนั้นใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง  โดยไดรับคาทดแทนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  หรือ 

๑๒



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

(๒) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นอยูในความดูแลรักษาของหนวยงานอื่นของรัฐ  
อธิบดีจะมีหนังสือแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นสงมอบซากดึกดําบรรพดังกลาวใหแกกรมทรัพยากรธรณี
ก็ได 

มาตรา ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนผูใดไมพอใจในจํานวน
คาทดแทนที่ไดรับตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  (๑)  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดทําการคาซากดึกดําบรรพ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี  
การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน

ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   
มาตรา ๒๙ ในกรณีซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนแลว  ชํารุด  เสียหาย  สูญหาย  หรือมกีารโอน  

หรือยายสถานที่เก็บรักษา  ใหเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นแจงเปนหนังสือตออธิบดี  
พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่มีการครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบการชํารุด   เสียหาย  สูญหาย  หรือมีการโอน   
หรือยายสถานที่เก็บรักษา   

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดซอมแซม  เปลี่ยนแปลง  หรือทําลาย  ซ่ึงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี   

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการคุมครอง  รักษา  และอนุรักษไวซ่ึงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนมิใหเสียหาย  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  มาใชบังคับ
โดยอนุโลม   

มาตรา ๓๒ ผูใดจะจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 
การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๓ ผูใดนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง

เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร  ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

๑๓



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๓๔ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซ่ึงไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอกราชอาณาจักร  

ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๕ หามมิใหผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ  

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอก

ราชอาณาจักร  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๔ 

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

มาตรา ๓๖ ใหมีพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพื่อประโยชน 

ในการพัฒนา  รวบรวม  และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  รวมทั้งเปนที่เก็บรักษา

ซากดึกดําบรรพเพื่อการเรียนรู  การวิจัย  การแสดง  และการอางอิง 

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จะจัดต้ังข้ึน   ณ   ที่ใด   หรือจะให

สถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตลอดถึงการถอนสภาพ

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผู เขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมพิพิธภัณฑ 

ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได 

มาตรา ๓๗ ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณี  

หากมีชนิดเดียวกันหลายชิ้น  อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง  ทบวง   กรม   หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

เปนผูเก็บรักษาซากดึกดําบรรพดังกลาวไวก็ได 

๑๔



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

หมวด  ๕ 

กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ 

มาตรา ๓๘ ให จัดต้ังกองทุนข้ึนในกรมทรัพยากรธรณีเ รียกวา   “กองทุนจัดการซาก 

ดึกดําบรรพ”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับใชจายในการสนับสนุน  และสงเสริมการศึกษาวิจัย  

การอนุรักษ  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  แหลงซากดึกดําบรรพ  ซากดึกดําบรรพ  การรวบรวม   

และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และเก็บรักษาซากดึกดําบรรพ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ  ประกอบดวย 

(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) คาธรรมเนียมการอนุญาตที่ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เงินคาตอบแทนและคาธรรมเนียมอื่นอันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ  ตามมาตรา  ๒๔ 

(๔) เงินคาเขาชม  คาบริการอื่น  หรือผลประโยชนใด  ๆ  อันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ  

ซากดึกดําบรรพ  และพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ที่อยูในความครอบครอง

ของกรมทรัพยากรธรณี  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีเปนผูเรียกเก็บ 

(๕) เงิน  หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๖) ดอกผล  หรือผลประโยชน  หรือรายไดอื่นใดที่เกิดจากกองทุนนี้ 

เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเขากองทุนจัดการซากดึกดําบรรพโดยไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

การรับเงิน  การเก็บรักษา  การจายเงิน  และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

มาตรา ๔๐ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 

(๑) การจายคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖ 

(๒) การจ ายค าซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ 

ตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๑ 

๑๕



เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

(๓) เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ 

(๔) เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการใด  ๆ  เพื่อการอนุรักษ  การเก็บรักษา 
การพัฒนา  และการบริหารจัดการแหลงซากดึกดําบรรพ  ซากดึกดําบรรพ  หรือพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป

เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี 

เปนประธาน  ผูแทนกรมศิลปากร  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  หรือเศรษฐศาสตร  จํานวน 
สองคน  เปนกรรมการ  และใหรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้ังผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได 
มาตรา ๔๒ ใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  และการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๐ 
(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๔๔ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน 

หาคน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน  ธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ  และการประเมินผล  
อยางนอยดานละหนึ่งคน  และใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

๑๖
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจะต้ังผูชวยเลขานุการ 
อีกไมเกินสองคนก็ได 

ใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจาก
ตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน   
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ   
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด 

มาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล  และบัญชีทําการ  สงสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทินทุกป 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ

กองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน  เพื่อใหคณะกรรมการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

หมวด  ๖ 

การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต  ใหอธิบดี 

มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน  แตในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาต

ตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  อธิบดีจะส่ังพักใชใบอนุญาตไวจนกวาจะมี 

คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได 

๑๗
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ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประเภทที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไมไดจนกวา 
จะพนสองปนับแตวันที่มีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาต   

มาตรา ๔๙ คําส่ังพักใชและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ  

การแจงคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติหมวด  ๔  การแจง  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใด
ตามความในพระราชบัญญัตินี้  หรือส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  
บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

หมวด  ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่

มาตรา ๕๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) เขาไปในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  แหลงซากดึกดําบรรพ  หรือสถานที่ใด   ๆ 

ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการงานของสถานที่นั้น   เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญติันี้   

(๒) ตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใด  ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  
หรือในเวลาทําการงานของสถานที่นั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย   
ซุกซอน  สงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร  หรือทําลายวัตถุ  ส่ิงของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิด   

(๓) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน  วัตถุ  ส่ิงของ  หรือเอกสารที่เก่ียวของกับการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

๑๘



หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

การตรวจคน  หรือยึดหรืออายัดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ

ตรวจคนตองเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนระดับหาหรือเทียบเทา  และพนักงาน

เจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการตรวจคน  หรือยึดหรืออายัด  และรายงานผลการตรวจคน  

หรือยึดหรืออายัด  เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไว 

แกผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะที่ตรวจคน  ถาไมมีผูครอบครองอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงาน

เจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทาํได   

เมื่อตรวจคน  หรือยึดหรืออายัดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แลว  ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะกระทํา

ตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก

แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๓ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้   พนักงานเจ าหนาที่ตองแสดง 

บัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 

มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๓๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนหรือ

ซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๑๙



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๙ หรือระเบียบที่อธิบดีกําหนดตาม

มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกิน 

หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หาหมื่นบาท 

มาตรา ๕๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  (๑)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมไดแจงการคนพบตามมาตรา  ๒๕  หรือแจง

การครอบครองตามมาตรา  ๖๓  ออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแลววาซากดึกดําบรรพดังกลาวเปน 

ซากดึกดําบรรพที่สมควรตองข้ึนทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแลววาซากดึกดําบรรพดังกลาวเปน 

ซากดึกดําบรรพที่สมควรตองข้ึนทะเบียน  ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่หายากและมีคุณคาเปนพิเศษ  

สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแตสองเทา

ถึงส่ีเทาของมูลคาซากดึกดําบรรพในวันที่กระทําความผิด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมตองข้ึนทะเบียน  ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน

การฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๖๑ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไดข้ึนทะเบียนแลว  ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน

การฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  เปนการกระทําตอซากดึกดําบรรพที่ไดข้ึนทะเบียนแลว  

ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่หายากและมีคุณคาเปนพิเศษ  สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติที่อธิบดี

ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแต

สองเทาถึงส่ีเทาของมูลคาซากดึกดําบรรพดังกลาวตามที่คณะกรรมการกําหนด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

๒๐



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  และถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  

กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษจําคุกหรือปรับ

ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น  ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา ๖๓ ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ใหมีหนังสือหรือแจงดวยวาจาใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในหนึ่งปนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๔ ใหศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร  ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑสิรินธร  และพิพิธภัณฑแร - หิน  ที่อยูใน

ความดูแลของกรมทรัพยากรธรณีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 

๒๑



๒๒



หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพท่ีสําคัญ 

ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสมควรอนุรักษไว  เพ่ือการศึกษาวิจัยในการสืบคนความเปนมาของประวัติของโลก  

อีกทั้งยังเปนมรดกทางธรรมชาติของแผนดิน  และมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลง

ทองเที่ยวท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ  แตโดยที่ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายเพื่อคุมครอง  อนุรักษ  และการบริหาร

จัดการซากดึกดําบรรพไวเปนการเฉพาะ  เปนเหตุใหมีการลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพ  หรือขุดคนโดย 

ไมถูกหลักวิชาการทําใหซากดึกดําบรรพเหลานั้นถูกทําลาย  หรือนําไปเพื่อประโยชนทางการคา  ทําใหสูญเสีย

มรดกของแผนดินที่มีคุณคาย่ิงเปนจํานวนมาก  สมควรกําหนดใหมีกฎหมายเพื่อใหการคุมครอง   

อนุรักษ  และบริหารจัดการซากดึกดําบรรพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒๓



๒. กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 

ในการทําการค้าซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒๔



หนา  ๒๘ 
เลม  ๑๒๗  ตอนที่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ในการทําการคาซากดึกดําบรรพ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

ซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 

และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓   

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 

“การคา”  หมายความวา  การซื้อ  การขาย  การให  การจาย  การแจก  การโอน  หรือการมีไว

ในครอบครองซึ่งซากดึกดําบรรพ  ทั้งนี้  เพื่อประโยชนทางการคา 

“ใบอนุญาต”  หมายความวา  ใบอนุญาตใหทําการคาซากดึกดําบรรพ 

ขอ ๒ ซากดึกดําบรรพที่อนุญาตใหทําการคาได  จะตองมิใชซากดึกดําบรรพที่ไดมีการ 

ข้ึนทะเบียนหรือซากดึกดําบรรพตามบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ ผูใดประสงคจะทําการคาซากดึกดําบรรพใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี 

พรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับใบอนุญาต 

ขอ ๔ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

๒๕



หนา  ๒๙ 
เลม  ๑๒๗  ตอนที่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

(๑) มีอายุไมตํ่ากวาย่ีสิบปบริบูรณ 
(๒) มีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร 
(๓) ไม เปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ   คนไรความสามารถ   

หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(๕) ไมอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาตหรือไมเคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตาม

กฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ  เวนแตการถูกเพิกถอนใบอนุญาตไดผานมาแลวไมนอยกวา
สองปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

(๖) ไมเคยตองโทษฐานฝาฝนมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๘  เวนแตพนโทษมาแลวเกินสองป 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล  ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตองมีคุณสมบัติ 

และไมมีลักษณะตองหามตามวรรคหนึ่งดวย 
ขอ ๕ เมื่ออธิบดีไดรับคําขอรับใบอนุญาตแลว  ใหตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร   

และหลักฐานวามีความถูกตองครบถวนหรือไม  ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐาน 
ไมถูกตองครบถวน  ใหอธิบดีแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดสง
เอกสาร  หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไมจัดสงเอกสาร 
หรือหลักฐานใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต 
ทิ้งคําขอรับใบอนุญาต  และใหอธิบดีจําหนายเร่ืองออกจากสารบบ 

ขอ ๖ ในกรณีที่อธิบดีตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  และหลักฐานแลวเห็นวา 
มีความถูกตองครบถวน  อธิบดีจะมีคําส่ังออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบอนุญาตไดเมื่อปรากฏวา 
ผูขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ  ๔ 

อธิบดีตองแจงผลการพิจารณาเปนหนังสือใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่อธิบดีไดรับคําขอรับใบอนุญาต  เอกสาร  หรือหลักฐานที่มีรายละเอียดถูกตองครบถวน 

ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมมารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง
ออกใบอนุญาต  ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเปนผูขอรับใบอนุญาต  และใหอธิบดีจําหนาย
เร่ืองออกจากสารบบ 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไมออกใบอนุญาต  ใหแจงสิทธิอุทธรณไวในหนังสือใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบดวย 

๒๖



หนา  ๓๐ 
เลม  ๑๒๗  ตอนที่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๗ ใบอนุญาตใหมีอายุหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
ขอ ๘ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาต

ตออธิบดีกอนใบอนุญาตส้ินอายุ  พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอตออายุ
ใบอนุญาต  และเมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลวใหทําการคาตามใบอนุญาตเดิมตอไปไดจนกวา
อธิบดีจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาต 

การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต
ใหใหมก็ได 

ขอ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูรับใบอนุญาต 
ย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดี  พรอมดวยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบคําขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตใหใชแบบใบอนุญาตเดิม  และใหระบุคําวา  “ใบแทน”  ไวที่ดานหนาดวย 
ขอ ๑๐ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  คําขอตออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   

ใหย่ืน  ณ  สถานที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ใหย่ืน  ณ  กรมทรัพยากรธรณี 
(๒) จังหวัดอื่น  ใหย่ืน  ณ  พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ต้ังอยู

ในจังหวัดนั้น  ในกรณีที่จังหวัดใดไมมีพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ใหย่ืน  
ณ  พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกลเคียง  หรือกรมทรัพยากรธรณี  
หรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอตออายุใบอนุญาต  แบบคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ขอ ๑๒ ใหผูทําการคาซากดึกดําบรรพอยูในวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ภายในหกสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  และใหผูขอรับ 
ใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพไดตอไปจนกวาจะไดรับแจงคําส่ังไมออกใบอนุญาตจากอธิบดี 

ใหไว  ณ  วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๒๗



บัญชีทายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
ในการทําการคาซากดึกดําบรรพ  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ลําดับท่ี รายช่ือซากดึกดําบรรพ

๑  ซากไดโนเสารทุกชนดิ

๒  ไขไดโนเสารทุกชนิด 

๓  รอยเทาและรอยทางเดินของไดโนเสารและสัตวเล้ือยคลานทุกชนดิ 

๔  ซากดึกดาํบรรพสัตวเล้ือยคลานท่ีอาศัยอยูในทะเลทุกชนิด 

๕  ซากดึกดาํบรรพสัตวเล้ือยคลานท่ีบินไดทุกชนดิ 

๖  ซากดึกดาํบรรพจระเขทุกชนดิ 

๗  ซากดึกดาํบรรพเตาและตะพาบน้ําทุกชนิด 

๘  ซากดึกดาํบรรพงูทุกชนิด 

๙  ซากดึกดาํบรรพปลาทุกชนิด 

๑๐  ซากดึกดาํบรรพนกทุกชนิด 

๑๑  ซากดึกดาํบรรพสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกทุกชนิด 

๑๒  ซากดึกดาํบรรพสัตวเล้ียงลูกดวยนมทุกชนิด 

๑๓  ซากไมกลายเปนหินท่ีมีเสนรอบวงเกิน ๑.๕ เมตร  

๒๘



หนา  ๓๑ 
เลม  ๑๒๗  ตอนที่  ๕๘  ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๓ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๘  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติใหการขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต   
การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตใหทําการคาซากดึกดําบรรพ  เปนไปตามหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

๒๙



๓. กฎกระทรวง 
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 

เก่ียวกับการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๐



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียม 

เก่ียวกับการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา  ๔๑   มาตรา  ๔๒   และมาตรา  ๔๓   ของรัฐธรรมน ูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย   บัญญัติ ใ ห้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแ ห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้กําหนดค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบอนุญาตให้ขุดค้น  เคล่ือนย้าย  นําเอาไป 

ทําให้เสียหาย  หรือทําลายซ่ึงแหล่ง 
ซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ 
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย  ตามมาตรา  ๑๗ ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตให้เข้าไปดําเนินการในแหล่ง 
ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดิน 

 ของรัฐ  ตามมาตรา  ๒๔ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตให้ทําการค้าซากดึกดําบรรพ์

ตามมาตรา  ๒๘ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตให้ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  

หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน 
ออกนอกราชอาณาจักร  ตามมาตรา  ๓๕ 

 (ก) ซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ชิ้นละ   ๒,๕๐๐ บาท 

๓๑



หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 (ข) ซากดึกดําบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน 
  ๑) ซากดึกดําบรรพ์พืช ชิ้นละ ๑๐๐ บาท 
  ๒) ซากดึกดําบรรพ์สัตว์ ชิ้นละ ๕๐๐ บาท 
(๕) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๖) การต่ออายุใบอนุญาตครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น 
ข้อ ๒ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑  (๔)  แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในกํากับของรัฐ  

สําหรับการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์หรือซากดึกดําบรรพ์ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเป็น
รูปลักษณะอ่ืนที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิ จัย  การเผยแพร่   
การประกอบ  หรือการซ่อมแซม  ที่ต้องส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์นั้นกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓๒



หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและยกเว้นค่าธรรมเนียม  จึงจําเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงน้ี 

๓๓



๔. กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขุดค้น 
เคลื่อนย้าย นําเอาไป ทําให้เสียหาย หรือทําลาย
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ 

ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 
พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๔



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการขุดค้น  เคล่ือนย้าย   
นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์   

หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๑๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และ
มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขุดค้น  เคล่ือนย้าย  นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์  
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดีก่อนเริ่มดําเนินการ
ไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต   
และเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย 
หรือหนังสืออนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ดําเนินการขุดค้น  เคล่ือนย้าย  นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์
ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

(๒) โครงการและแผนปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย 
ข้อ ๒ โครงการและแผนปฏิบัติงานตามข้อ  ๑  (๒)  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
(๑) ขนาดและจํานวนพื้นที่ที่จะดําเนินการเท่าที่จําเป็นตามหลักวิชาการ  ตลอดจนกําหนดพิกัด

ตําแหน่งของพื้นที่ในการขุดค้น  เคล่ือนย้าย  นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์  
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

๓๕



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

(๒) วิธีการขุดค้น  เคล่ือนย้าย  นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์
หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

(๓) ชนิด  ขนาด  จํานวนเครื่องจักร  และอุปกรณ์ที่ใช้ 
(๔) งบประมาณและแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
(๕) จํานวน  ชนิด  ขนาด  ปริมาณ  และวิธีการจัดเก็บตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์พร้อมทั้งเหตุผล

ความจําเป็นในการจัดเก็บตัวอย่างซากดึกดําบรรพ์ 
(๖) ผู้ควบคุมการดําเนินการตามโครงการซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซากดึกดําบรรพ์ตามที่

อธิบดีประกาศกําหนด 
ข้อ ๓ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้อธิบดีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 

คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐาน  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัด ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๔ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดี
พิจารณาออกใบอนุญาต  เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้ใบอนุญาตหรือเคยถูกส่ังเพิกถอน
ใบอนุญาตเนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์มาแล้วไม่เกิน
สองปีนับแต่วันที่มีคําส่ังพักใช้ใบอนุญาตครั้งหลังสุดหรือมีคําส่ังให้เพิกถอนใบอนุญาต  หรือผู้ขอรับ
ใบอนุญาตเคยได้รับโทษในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๔  มาแล้ว  และพ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสองปี  
หรือมีเหตุผลอ่ืนที่ไม่สมควรออกใบอนุญาตให้ 

ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่
อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แสดงเหตุผลไว้ในคําขอรับใบอนุญาตและให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๕ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ังออกใบอนุญาต  
ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตและให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้มีอายุตามที่อธิบดีกําหนด  แต่ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 

๓๖



หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดี
ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน 
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินการตามใบอนุญาต
เดิมต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต 
ให้ใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๘ ให้นําความในข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับกับการ
ต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และให้ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
ข้อ ๑๐ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  และแบบ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมทรัพยากรธรณี 
(๒) จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่น  ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดนั้น  ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ให้ยื่น   
ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกล้เคียง  หรือกรมทรัพยากรธรณี  
หรอืสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๓๗



หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต   
การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ขุดค้น  เคลื่อนย้าย  นําเอาไป  ทําให้เสียหาย  หรือ
ทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

๓๘



๕. กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการซ่อมแซม 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือทําลาย 

แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพ์
ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือขุดค้น
สิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ขึ้นทะเบียน และการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือ
ทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓๙



หน้า   ๑๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการซ่อมแซม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  รื้อถอน  ต่อเติม 

หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ขึ้นทะเบียน  หรือขุดค้นส่ิงใด ๆ  หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

และการซ่อมแซม  เปล่ียนแปลง  หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๘  วรรคส่ี  และมาตรา  ๓๐  วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  
มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะซ่อมแซม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  รื้อถอน  ต่อเติม  หรือทําลายแหล่ง 
ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  หรือขุดค้น
ส่ิงใด ๆ  หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  และการซ่อมแซม  เปล่ียนแปลง  
หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสาร 
และหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีซ่อมแซม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  รื้อถอน  ต่อเติม  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ขึ้นทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  หรือขุดค้นส่ิงใด ๆ  หรือ
ปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

 (ก) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย  
หรือหนังสืออนุญาตจากผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิครอบครอง  หรือสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ดําเนินการซ่อมแซม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  รื้อถอน  ต่อเติม  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ขึ้นทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  หรือขุดค้นส่ิงใด ๆ   
หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน   

๔๐



หน้า   ๑๓ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

 (ข) โครงการและแผนปฏิบัติ งานเป็นภาษาไทย ซ่ึงจะต้องมีรายละเอียดเ ก่ียวกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดําเนินงาน  วิธีการดําเนินการ  และงบประมาณ   

(๒) กรณีซ่อมแซม  เปล่ียนแปลง  หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  จะต้องมีเอกสาร
แสดงวิธีการซ่อมแซม  เปล่ียนแปลง  หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

ข้อ ๒ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้อธิบดีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 
คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐาน  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัด ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๓ ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าการขอรับใบอนุญาตจําเป็นต้องมีผู้ควบคุมการดําเนินการ 
ตามโครงการซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซากดึกดําบรรพ์  วิศวกรรม  หรือสถาปัตยกรรมเข้าร่วม
ดําเนินการด้วย  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวเป็นผู้ควบคุม 
การดําเนินการตามที่อธิบดีกําหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แสดงเหตุผลไว้ในคําขอรับใบอนุญาตและให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๕ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาต  ให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต  ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่ จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคําส่ัง 
ออกใบอนุญาต  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตและให้อธิบดีจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ข้อ ๖ ใบอนุญาตให้มีอายุตามที่อธิบดีกําหนด  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๗ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดี

ก่อนใบอนุญาตส้ินอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอ 
ต่ออายุใบอนุญาต  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว  ให้ดําเนินการตามใบอนุญาตเดิมต่อไป 
ได้จนกว่าอธิบดีจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต 
ให้ใหม่ก็ได้ 

๔๑



หน้า   ๑๔ 
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ข้อ ๘ ให้นําความในข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  และข้อ  ๖  มาใช้บังคับกับการ
ต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

ข้อ ๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และให้ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
ข้อ ๑๐ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตและแบบคําขอรับ

ใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๑ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

ให้ยื่น  ณ  สถานที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมทรัพยากรธรณี 
(๒) จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่น  ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดนั้น  ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ให้ยื่น   
ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกล้เคียง  หรือกรมทรัพยากรธรณี  
หรือสถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๔๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๘  วรรคสี่  และมาตรา  ๓๐  
วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต   
การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตให้ซ่อมแซม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลง  รื้อถอน  ต่อเติม  หรือทําลายแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่อยู่ใน
แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน  หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ  หรือปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ข้ึนทะเบียน  และการซ่อมแซม  เปลี่ยนแปลง  หรือทําลายซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน  เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

๔๓



๖. กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้า 

ไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
ที่อยู่ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๔
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขการเข้าไปดําเนินการ 

ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในทีด่ินของรฐั 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะเข้าไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดิน 
ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่แหล่งซากดึกดําบรรพ์  ต้องได้รับอนุญาต 
เป็นหนังสือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐนั้นก่อนมาขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้   

ในการขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดีก่อนเริ่มดําเนินการไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบอนุญาต  และเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาหรือภาพถ่ายหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในที่ดินของรัฐนั้น   
(๒) โครงการและแผนปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย 
ข้อ ๒ โครงการและแผนปฏิบัติงานตามข้อ  ๑  วรรคสอง  (๒)  ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   
(๑) วัตถุประสงค์และวิธีการดําเนินโครงการ 
(๒) งบประมาณและแผนการดําเนินงานตามโครงการ 
(๓) ผู้ควบคุมการดําเนินการซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านซากดึกดําบรรพ์  ตามที่อธิบดี

ประกาศกําหนด 
ข้อ ๓ การพิจารณาอนุญาตให้เข้าไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ใน

ที่ดินของรัฐ  ให้คํานึงถึงขนาด  อาณาเขต  เนื้อที่ที่เหมาะสมในการเข้าไปดําเนินการตามวัตถุประสงค์  
และจะต้องไม่มีผลกระทบต่อแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน   

๔๕
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ข้อ ๔ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้อธิบดีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 
คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐาน  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัด ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๕ ในกรณีที่คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน  ให้อธิบดี
พิจารณาออกใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  เว้นแต่ผู้ขอรับใบอนุญาตเคยถูกส่ังพักใช้
ใบอนุญาตหรือเคยถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์  มาแล้วไม่เกินสองปีนับแต่วันที่มีคําสั่งพักใช้ใบอนุญาตครั้งหลังสุดหรือมีคําส่ังให้เพิกถอน
ใบอนุญาต  หรือผู้ขอรับใบอนุญาตเคยได้รับโทษในการกระทําความผิดตามมาตรา  ๕๔  มาแล้ว   
และพ้นโทษมาแล้วไม่ถึงสองปี  หรือมีเหตุผลอ่ืนที่ไม่สมควรออกใบอนุญาตให้ 

ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม่ออกใบอนุญาต  ให้แสดงเหตุผลไว้ในคําขอรับใบอนุญาตและให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๖ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ค่าตอบแทน  
และค่าธรรมเนียมอ่ืนในการเข้าไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐแล้ว  
ให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไข 
ที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําส่ัง 
ออกใบอนุญาต  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาตและให้อธิบดีจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ข้อ ๗ ใบอนุญาตให้มีอายุตามที่อธิบดีกําหนด  แต่ต้องไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ข้อ ๘ ผู้รับใบอนุญาตซ่ึงประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อ

อธิบดีก่อนใบอนุญาตส้ินอายุเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกสิบวัน  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  และเม่ือได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตแล้วให้ดําเนินการตามใบอนุญาต
เดิมต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะมีคําส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาต 

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจะแสดงไว้ในรายการท้ายใบอนุญาตหรือจะออกใบอนุญาต 
ให้ใหม่ก็ได้ 

ข้อ ๙ ให้นําความในข้อ  ๑  ข้อ  ๒  ข้อ  ๓  ข้อ  ๔  ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  และข้อ  ๗  มาใช้บังคับ
กับการต่ออายุใบอนุญาตโดยอนุโลม 

๔๖
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ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบอนุญาต 
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต 

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และให้ระบุคําว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
ข้อ ๑๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  และแบบ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๒ การยื่นคําขอรับใบอนุญาต  คําขอต่ออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  

ให้ยื่น  ณ  สถานที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมทรัพยากรธรณี 
(๒) จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่น  ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ตั้งอยู่ 

ในจังหวัดนั้น  ในกรณีที่ จังหวัดใดไม่มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา   
ให้ยื่น  ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกล้เคียง  หรือกรมทรัพยากรธรณี
หรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๔๗
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๒๔  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต   
การต่ออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตให้เข้าไปดําเนินการในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ข้ึนทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่แหล่งซากดึกดําบรรพ์  
เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

๔๘



๗. กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การส่งหรือนํา

ซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นซึ่งเป็นซาก 

ดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร 
ออกนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๔๙
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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 

การส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร   

ออกนอกราชอาณาจักร 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  และมาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ซากดึกดําบรรพ์   หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลง 
เป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร  ที่จะได้รับอนุญาตให้ส่งหรือนําออก 
นอกราชอาณาจักรตามกฎกระทรวงนี้  มีดังต่อไปนี้ 

(๑) ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๖ 
(๒) ซากดึกดําบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงนี้ 
(๓) ซากดึกดําบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนตามมาตรา  ๒๖ 
ข้อ ๒ การอนุญาตให้ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรตามข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  
ออกนอกราชอาณาจักร  ต้องเป็นการส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  
การประกอบ  หรือการซ่อมแซมเท่านั้น  และต้องส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์นั้นกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตซ่ึงต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันออกใบอนุญาต   

๕๐



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่ไม่สามารถส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้รับ
ใบอนุญาตยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีก่อนส้ินสุดระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
ไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน  โดยให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินหนึ่งปี   

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัยทําให้ผู้รับใบอนุญาตไม่สามารถยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดี 
ได้ทันตามกําหนดระยะเวลาในวรรคสอง  ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นหนังสือขอขยายระยะเวลาต่ออธิบดีภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่เหตุสุดวิสัยนั้นส้ินสุดลง   

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือ
เปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร  ตามข้อ  ๑  (๑)  หรือ  (๒)  
ออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคําขอและเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) บัญชีรายการพร้อมภาพถ่ายซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรที่ประสงค์จะส่งหรือนําออก
นอกราชอาณาจักร 

(๒) หลักฐานการขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพ์  สําหรับการขอรับใบอนุญาตเพื่อส่งหรือนํา 
ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร 

(๓) เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  
หรือการซ่อมแซมดังต่อไปนี้ 

 (ก) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซม 
 (ข) วิธีการและระยะเวลาของการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซม 
 (ค) สถานที่ทําการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซม 
 (ง) หนังสือตอบรับของผู้รับศึกษาวิจัย  เผยแพร่  ประกอบ  หรือซ่อมแซม 
ข้อ ๔ ผู้ใดประสงค์จะส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 

หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรตามข้อ  ๑  (๓)   
ออกนอกราชอาณาจักร  ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอและเอกสารและหลักฐานตามข้อ  ๓  (๑) 

ข้อ ๕ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตนําซากดึกดําบรรพ์  
หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน  ซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ 
ที่พบในราชอาณาจักรที่จะส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาแสดง  ณ  สถานที่ที่ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตเพื่อทําการตรวจพิสูจน์ 

ในกรณีที่ไม่สามารถนําซากดึกดําบรรพ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลง
เป็นรูปลักษณะอ่ืนมาแสดงได้ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอเป็นหนังสือพร้อมทั้งแสดง
เหตุผลเพื่อขอให้ทําการตรวจพิสูจน์  ณ  สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน  และให้ผู้ขอรับใบอนุญาตอํานวยความสะดวกในการตรวจพิสูจน์ 

๕๑



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

ข้อ ๖ เม่ือได้รับคําขอรับใบอนุญาต  ให้อธิบดีตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของ 
คําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐาน  หากไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน  ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่ ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอรับใบอนุญาตหรือไม่จัด ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต 
ไม่ประสงค์จะให้ดําเนินการต่อไป  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

ข้อ ๗ ให้อธิบดีมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่อธิบดีได้รับคําขอรับใบอนุญาตและเอกสารและหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไม่ออกใบอนุญาต  ให้แสดงเหตุผลไว้ในคําขอรับใบอนุญาต  และให้แจ้ง
เหตุผลดังกล่าวพร้อมด้วยสิทธิอุทธรณ์ไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบด้วย 

ข้อ ๘ เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตมารับใบอนุญาตและชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแล้ว  ให้อธิบดี
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต  ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดรายละเอียดของเงื่อนไขที่จําเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้ 

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มารับใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้งคําส่ัง 
ออกใบอนุญาต  ให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาตสละสิทธิการเป็นผู้รับใบอนุญาต  และให้อธิบดีจําหน่ายเรื่อง
ออกจากสารบบ 

ข้อ ๙ ซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเป็น
รูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร  ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งหรือนําออก 
นอกราชอาณาจักรเพื่อการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซมจะต้องมีบัตร 
แสดงหมายเลขใบอนุญาตพร้อมประทับตรากรมทรัพยากรธรณี  แสดงไว้กับซากดึกดําบรรพ์นั้นทุกชิ้น 

ข้อ ๑๐ ผู้รับใบอนุญาตให้ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซมต้องแจ้งการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นหนังสือต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ส่งหรือนํากลับเข้ามาใน
ราชอาณาจักร  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ 

(๑) ใบอนุญาตให้ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
เพื่อการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซม 

(๒) ซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน
ซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาต 

(๓) รายงานผลการศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ  หรือการซ่อมแซม 

๕๒



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

ในกรณีที่ ไ ม่สามารถนํ าซากดึกดํ าบรรพ์   หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ ได้ ถู กแปรสภาพ 
หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรที่ได้รับอนุญาตมาแสดง  
ณ  สถานที่ที่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตได้  ให้นําความในข้อ  ๕  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๑ ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  ให้ผู้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดี  พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับ 
ใบแทนใบอนุญาต   

ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบใบอนุญาตเดิม  และให้ระบุว่า  “ใบแทน”  ไว้ที่ด้านหน้าด้วย 
ข้อ ๑๒ แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   

ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข้อ ๑๓ การยื่นคําขอรับใบอนุญาตและคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้ยื่น  ณ  สถานที่  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่น  ณ  กรมทรัพยากรธรณี 
(๒) จังหวัดอ่ืน  ให้ยื่น  ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่ตั้งอยู่ใน

จังหวัดนั้น  ในกรณีที่จังหวัดใดไม่มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ให้ยื่น   
ณ  พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในจังหวัดใกล้เคียง  หรือกรมทรัพยากรธรณี  
หรือสถานที่ที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๕๓



บัญชีท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการส่ง 
หรือนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน 

ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ลําดับที ่ รายชื่อซากดึกดําบรรพ ์
๑ ซากไดโนเสาร์ทุกชนิด 
๒ ไข่ไดโนเสาร์ทุกชนิด 
๓ รอยตีนและรอยทางเดินของไดโนเสาร์และสตัว์เลื้อยคลานทุกชนิด 
๔ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในทะเลทุกชนิด 
๕ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ทุกชนิด 
๖ ซากดึกดําบรรพ์จระเข้ทุกชนิด 
๗ ซากดึกดําบรรพ์เต่าและตะพาบนํ้าทุกชนิด 
๘ ซากดึกดําบรรพ์งูทุกชนิด 
๙ ซากดึกดําบรรพ์ปลาทุกชนิด 
๑๐ ซากดึกดําบรรพ์นกทุกชนิด 
๑๑ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์สะเทินนํ้าสะเทินบกทุกชนิด 
๑๒ ซากดึกดําบรรพ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด 
๑๓ ซากไม้กลายเป็นหินที่มีเส้นรอบวงเกิน ๑.๕ เมตร 

๕๔



หน้า   ๒๘ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๔๑   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   พฤษภาคม   ๒๕๕๕ 
 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่มาตรา  ๓๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  บัญญัติให้การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาตให้สง่หรอืนําซากดึกดําบรรพ ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น  
ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอกราชอาณาจักร  เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี 

๕๕



๘. ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การประกาศ 

เป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
และเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕๖



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 
เร่ือง  หลักเกณฑการประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนและ 

เปนซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพจึงกําหนดหลักเกณฑในการประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนและเปนซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ แหลงซากดึกดําบรรพที่จะประกาศขึ้นทะเบียนตองเปนแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่มีความสําคัญตอการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน   
ที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) เปนแหลงซากดึกดําบรรพชนิดใหมที่คนพบเปนคร้ังแรกของประเทศไทยหรือของโลก 
(๒) เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่มีซากดึกดําบรรพดัชนีที่ใชอางอิงชวงอายุของชั้นหิน 

ไดแนนอนและเปนที่ยอมรับของประเทศไทย  หรือระดับสากล 
(๓) เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่มีจํานวนของซากดึกดําบรรพในมิติของความกวาง  ยาว  

หรือหนา  มากที่สุดเทาที่คนพบในแตละภูมิภาคหรือในประเทศไทย 
(๔) เปนแหลงซากดึกดําบรรพของสัตวมีกระดูกสันหลังที่มีลักษณะพิเศษหรือครบถวน

สมบูรณ 
(๕) เปนแหลงซากดึกดําบรรพชนิดเดียวกันกับชนิดหายากมากที่คนพบแลว 
(๖) เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่มีซากดึกดําบรรพหลายชนิดอยูรวมกันที่มีลักษณะแตกตาง

จากที่เคยพบมากอน   
ขอ ๒ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาเปนแหลงซากดึกดําบรรพ   ที่มี คุณสมบัติตามขอ   ๑   

ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการ  ดังนี้ 
(๑) จัดทําแผนที่แสดงเขตแหลงซากดึกดําบรรพ  ดังนี้ 

๕๗



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

 (ก) การกําหนดพื้นที่เพื่อประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพใหกําหนดเทาที่ จําเปน   

ตามหลักวิชาการเทานั้น 

 (ข) ทําการรังวัดใหไดมาซ่ึงพิกัดตําแหนงของทุกมุมเขตและเนื้อที่ของพื้นที่ที่จะประกาศ

เปนแหลงซากดึกดําบรรพ  โดยพิกัดตําแหนงที่ใชในการรังวัดตองเปนระบบพิกัดฉากที่สามารถปรับคาพกัิด

ใหเปนระบบพิกัดฉากที่ใชในราชการของกรมที่ดินหรือระบบที่ใชเปนสากล 

 (ค) จัดทําแผนที่รูปแปลงเขตพื้นที่ที่จะประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพ  โดยตองแสดง

คาพิกัดตําแหนงของทุกมุมเขตของพื้นที่ที่ไดในการรังวัด  ในมาตราสวน  ๑ : ๔,๐๐๐  หรือตามความเหมาะสม  

พรอมทั้งแสดงลําดับชุดและหมายเลขระวางแผนที่ภูมิประเทศ  มาตราสวน  ๑ : ๕๐,๐๐๐  ของกรมแผนที่ทหาร

ที่ใชประกอบการจัดทําไวดวย 

แผนที่ รูปแปลงเขตพื้นที่ที่จะประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพใหจัดทําเปนขอมูล  

ดิจิตอลดวย 

(๒) จัดทําทะเบียนโดยการกําหนดรหัสประจําแหลงซากดึกดําบรรพ  จํานวนพื้นที่  วันเดือนปที่พบ  

ชื่อผูคนพบ  เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  พรอมรูปถายใหชัดเจน 

(๓) จัดทําประกาศตามแบบที่อธิบดีกําหนด  โดยอยางนอยตองมีขอมูลตามขอ  ๒  (๒)  ใหอธิบดี

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใหแหลง

ซากดึกดําบรรพนั้นเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

ขอ ๓ ซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรที่จะประกาศขึ้นทะเบียนตองเปนซากดึกดําบรรพ 

ที่มีความสําคัญ  หรือมีคุณคาในการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับ

ชั้นหินที่มีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง  ดังนี้ 

(๑) เปนซากดึกดําบรรพชนิดใหมที่คนพบเปนคร้ังแรกของประเทศไทย  หรือของโลก  หรือ

เปนตัวอยางซากดึกดําบรรพตนแบบ 

(๒) เปนซากดึกดําบรรพดัชนีที่ใชอางอิงชวงอายุของชั้นหินไดแนนอนและเปนที่ยอมรับของ

ประเทศไทยหรือระดับสากล 

(๓) เปนซากดึกดําบรรพที่มีลักษณะพิเศษหรือครบถวนสมบูรณที่สุดเทาที่พบในประเทศไทย 

(๔) เปนซากดึกดําบรรพของสัตวที่มีกระดูกสันหลังเฉพาะชิ้นสวนที่สําคัญ 

(๕) เปนซากดึกดําบรรพชนิดเดียวกันกับชนิดหายากมากที่คนพบแลว 

๕๘



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๔ เมื่ อพิ จารณาแล ว เ ห็นว า   เปนซากดึก ดําบรรพที่ มี คุณสมบั ติ ตามข อ   ๓   
ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการข้ึนทะเบียน  ดังนี้ 

(๑) จัดทําทะเบียนตามแบบที่อธิบดีกําหนด  โดยกําหนดรหัสประจําซากดึกดําบรรพ  
ลักษณะ  รูปพรรณ  สัณฐาน   ขนาด  น้ําหนัก  วันเดือนปที่พบ  ชื่อผูคนพบ  หรือเจาของ  หรือ 
ผูครอบครอง  สถานที่ที่พบ  พรอมรูปถายใหชัดเจน 

(๒) จัดทําประกาศตามแบบที่อธิบดีกําหนด  โดยอยางนอยตองมีขอมูลตามขอ  ๔  (๑)  ใหอธิบดี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพประกาศในราชกิจจานุ เบกษา 
ใหซากดึกดําบรรพนั้นเปนซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

ขอ ๕ ถาปรากฏในภายหลังวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ไดข้ึนทะเบียน  ไมมีคุณสมบัติเปน
แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามขอ  ๑  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครอง
ซากดึกดําบรรพประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือเพิกถอนเขตแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

๕๙



๖๐

๙. ประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ 

การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นนทะเบียน 
และเป็นซากดึกกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน (ฉบบัที ่๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 



เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง 
 

ราชกจิจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๖ 
 

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์
เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

และเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  เรื่อง  
หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนและเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล   ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   มาตรา   ๔๒   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ในการประชุม
ครั้งที่  ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  จึงให้ยกเลิกความใน  (๒)  ของข้อ  ๔  แห่งประกาศ
คณะกรรมการคุ้มครองซากดกึดําบรรพ ์ เรื่อง  หลักเกณฑ์การประกาศเป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ทีข่ึ้นทะเบียน
และเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒)  จัดทําประกาศตามแบบที่อธิบดีกําหนด  โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลตามข้อ  ๔  (๑)   
ให้อธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ซากดึกดําบรรพ์นั้นเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน” 

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
โชติ  ตราชู 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ประธานกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 

๖๑



และวิธีการในการจัดซื้อแหล่งซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ขึ้นทะเบียนที่มิใช่เป็นที่ดินของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๐. ประกาศคณะกรรมการ 
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
 

๖๒



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 
เร่ือง  หลักเกณฑ  และวิธีการในการจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนที่มิใชเปนที่ดินของรัฐ   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ  
กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการในการจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่มิใชเปนที่ดินของรัฐ  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ แหลงซากดึกดําบรรพที่จะจัดซ้ือ  ตองเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียน 
ตามมาตรา  ๑๔  ที่มิใชเปนที่ดินของรัฐ  และใหพิจารณาจากหลักเกณฑ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพื่อสงวนไวเปนสมบัติของชาติ  
(๒) เพื่อประโยชนในการดูแลรักษา   คุมครอง   และอนุรักษแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนนั้น 
ขอ ๒ ในการจะจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียนซ่ึงมิใช เปนที่ ดินของรัฐ 

ใหพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจแหลงซากดึกดําบรรพที่มีคุณลักษณะตามขอ  ๑  กอนเขาทําการ
สํารวจใหแจงเปนหนังสือใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 

ขอ ๓ ใหอธิบดีแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึน
ทะเบียนที่จะจัดซ้ือจํานวนไมเกินหาคน  ประกอบดวยผูแทนจากกรมทรัพยากรธรณี  ผูแทนกรมที่ดิน  
ผูแทนของหนวยงานอื่นของรัฐ  และผูแทนสภาทองถิ่นที่เก่ียวของ   

ขอ ๔ ใหคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่จะจัดซ้ือ
พิจารณาราคาที่ดินที่มีแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่จะจัดซ้ือ  โดยใหคํานึงถึง 

(๑) ราคาที่ซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่ตองการจัดซ้ือยอนหลังสามป  
(๒) ราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองที่ 

๖๓



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

(๓) ราคาประเมินทุนทรัพย  เพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
(๔) สภาพและที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยนั้น 
ทั้งนี้  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกรัฐ  เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ

ดวยกฎหมาย  และสังคม  
ขอ ๕ เมื่อไดแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนและราคาที่ดินที่มีแหลงซากดึกดําบรรพ   

ที่ข้ึนทะเบียนที่จะจัดซ้ือ  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ  
ดําเนินการจัดซ้ือตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

๖๔



และเงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทน 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖๕

๑๑. ประกาศคณะกรรมการ 
คุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการี  



หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 
เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจายคาทดแทน  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  มาตรา  ๑๔  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๖  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการจายคาทดแทนไว  ดังตอไปนี้   

หมวด  ๑ 
คาทดแทนกรณีประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒ 

ขอ ๑ ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดรับคาทดแทน

เนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ไดประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

ไดตามภาวะปกติ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ไมอาจดําเนินงาน  หรือใชประโยชนในที่ดินไดโดยส้ินเชิงใหไดรับคาทดแทน

เทากับจํานวนที่ไดรับจากการใชประโยชนในที่ดินนั้นตามภาวะปกติเปนรายป  ตามระยะเวลาที่ได

ประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย  ในอัตราเฉลี่ยยอนหลังสามป  หากมีการใชประโยชนไมถึงสามป  

ใหไดรับเปนรายปในอัตราเฉลี่ยยอนหลังเทากับระยะเวลาที่ใชประโยชนในที่ดินนั้น   

(๒) กรณีที่ไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินไดเปนบางสวนใหไดรับเงินทดแทน

เทากับจํานวนที่ขาดจากรายไดปกติตาม  (๑) 

ขอ ๒ การพิจารณาจายเงินคาทดแทนกรณีที่ดินที่ตองประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย

ตามมาตรา  ๑๒  ใหคํานึงถึง 

(๑) สภาพลักษณะการใชประโยชน  และที่ต้ังของอสังหาริมทรัพยนั้น 

(๒) ระยะเวลาที่ไมอาจดําเนินงาน  หรือใชประโยชนในที่ดินนั้นอยางแทจริง 

๖๖



หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

หมวด  ๒ 
คาทดแทนกรณีประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๔ 

ขอ ๓ ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดรับคาทดแทน
เนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ไดประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนไดตามภาวะปกติ  ดังนี้ 

(๑) กรณีที่ไมอาจดําเนินงาน  หรือใชประโยชนในที่ดินไดโดยส้ินเชิงใหไดรับคาทดแทน
เทากับจํานวนที่ไดรับจากการใชประโยชนในที่ดินนั้นตามภาวะปกติเปนรายป  ในอัตราเฉลี่ยยอนหลัง
สามป  หากมีการใชประโยชนไมถึงสามป  ใหไดรับเปนรายปในอัตราเฉลี่ยยอนหลังเทากับระยะเวลา 
ที่ใชประโยชนในที่ดินนั้น 

(๒) กรณีที่ไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินไดเปนบางสวนใหไดรับคาทดแทน
เทากับจํานวนที่ขาดจากรายไดปกติตาม  (๑) 

(๓) กรณีการจายคาทดแทนตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ใหคํานึงถึงจํานวนคาทดแทนที่บุคคล
ดังกลาวไดรับตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  ดวย 

ขอ ๔ ในการพิจารณาจายคาทดแทนกรณีประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน
ตามมาตรา  ๑๔  ใหคํานึงถึง 

(๑) ประโยชนที่ไดรับจากการใชประโยชนในที่ดินนั้นตามภาวะปกติ 
(๒) เปรียบเทียบการใชประโยชนที่ ดินในพื้นที่ขางเคียงถึงประโยชนที่ไดรับจากการ 

ใชประโยชนในที่ดินประเภทเดียวกัน 
(๓) ลักษณะหรือคุณภาพของที่ดินที่สามารถใชประโยชนได 
(๔) สถานภาพความเปนอยูและการประกอบอาชีพโดยปกติของผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน 

และชุมชนในทองถิ่นใกลเคียงกับพื้นที่ที่ประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

หมวด  ๓ 
คาทดแทนกรณีสงมอบซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๒๖ 

ขอ ๕ ใหเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่เปนส่ิงหายากและมีคุณคา
เปนพิเศษ  สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ที่อธิบดีแจงใหสงมอบแกอธิบดีหรือผูที่อธิบดี
มอบหมายไดรับคาทดแทนเนื่องจากการสงมอบซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น 

๖๗



หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๖ ในการพิจารณาจายคาทดแทนกรณีอธิบดีแจงใหสงมอบซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน
ตามมาตรา  ๒๖  ใหคํานึงถึง 

(๑) ความสําคัญ  หรือคุณคาของซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 
(๒) ประโยชนที่ไดรับจากการเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  

หมวด  ๔ 
การจายคาทดแทน 

ขอ ๗ ใหคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ  ต้ังคณะอนุกรรมการพิจารณาคาทดแทน
จํานวนหาคน  เพื่อพิจารณาจายคาทดแทนใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ 
ดวยกฎหมาย  หรือเจาของ  หรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่มีสิทธิไดรับคาทดแทน   
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

ขอ ๘ ในการย่ืนคําขอรับคาทดแทนในหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓  ผูย่ืนคําขอ 
ตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้   

(๑) บัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรที่สวนราชการออกให   
(๒) หลักฐานแสดงความเปนเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวย

กฎหมาย 
(๓) หลักฐานการขาดรายไดจากการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ที่ไดประกาศเปนแหลง 

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนโดยปกติตามขอ  ๑  และขอ  ๓  (ถามี) 
ขอ ๙ ใหอธิบดี  หรือผูที่อธิบดีมอบหมายแจงเปนหนังสือใหผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทน 

ในหมวด  ๑  หมวด  ๒  และหมวด  ๓  มารับคาทดแทน  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  โดยผูมี
สิทธิไดรับคาทดแทนตองตกลงทําสัญญาการรับคาทดแทนกับกรมทรัพยากรธรณีตามแบบที่อธิบดี
กําหนด 

กรณีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามวรรคหนึ่ง  ไมมาขอรับคาทดแทนภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงการใหรับคาทดแทน  หรือภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณ
กรณีผูมีสิทธิอุทธรณจํานวนคาทดแทน  ใหนําคาทดแทนไปเก็บไวที่สํานักงานวางทรัพย  หรือฝากไวกับ
ธนาคารออมสิน  หากผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนไมมาติดตอขอรับคาทดแทนภายในสิบปนับแตวันที่ 
มีการวางเงินหรือฝากคาทดแทน  ใหคาทดแทนดังกลาวตกเปนของกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ 

๖๘



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

ขอ ๑๐ กรณีผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนตามหมวด  ๑  หมวด  ๒  หรือหมวด  ๓  ไมพอใจ 
ในจํานวนคาทดแทนใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการใหรับคาทดแทน  
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ขอ ๑๑ การจายคาทดแทนใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ 
ขอ ๑๒ กรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายที่ประกาศ

เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  และมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทน  แตไมประสงคจะรับคาทดแทนใหทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ศักด์ิสิทธิ์  ตรีเดช 

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ประธานกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

๖๙



การจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑๒. ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครอง 
ซากดึกดําบรรพ์ ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษา
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๗๕



๑๓. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง กําหนดคุณสมบัติพนักงานเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๗๖



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดคุณสมบัติพนักงานเจาหนาที่  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย   รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงออกประกาศกําหนดคุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่ไว  
ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่จะตองเปนขาราชการหรือเจาหนาที่อื่น
ของรัฐ  ซ่ึงดํารงตําแหนงหรือเทียบเทาไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและ
เคยดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนระดับสามหรือเทียบเทามากอน  หรือตําแหนงประเภท
วิชาการระดับปฏิบัติการ  โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

(๑) ผูมีความรู  ความชํานาญ  และมีประสบการณเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพหรือธรณีวิทยา 
ไมนอยกวาสองป  หรือ 

(๒) ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรความรูพื้นฐานทางดานซากดึกดําบรรพ  การบริหารจัดการ
ซากดึกดําบรรพ  และกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ  ตามที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนด  
หรือ 

(๓) ผูมีความรู  ความชํานาญ  และมีประสบการณทางการบริหารราชการแผนดิน  หรือการ
ปองกัน  จับกุม  ปราบปรามผูกระทําผิด  หรือยึดหรืออายัดของกลางตามกฎหมาย   

ขอ ๒ ผูที่จะไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ  หรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอน 
(๒) เปนผูเคยตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา  เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๓ พนักงานเจาหนาที่มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ 
อาจไดรับการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่อีกก็ได 

๗๗



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

ขอ ๔ พนักงานเจาหนาที่พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เปนคนไรความสามารถ  คนเสมือนไรความสามารถ  หรือคนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน

ไมสมประกอบ 
(๔) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  แมจะมีการรอการลงโทษ  เวนแตเปนการรอการลงโทษ

ในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๕) ขาดคุณสมบัติตามขอ  ๑  หรือมีลักษณะตองหามตามขอ  ๒ 
(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหออก  เนื่องจากบกพรอง

ตอหนาที่  หรือเปนผูมีความประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง  หรือกระทําการทุจริตตอหนาที่ 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๗๘



๗๙

๑๔. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจําตัว

พนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๒



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนพเิศษ   ๑๓๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๓   กันยายน   ๒๕๕๒ 
 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เร่ือง  กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จึงออกประกาศกําหนด
แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหมีลักษณะตามแบบทายประกาศนี้ 
ขอ ๒ ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ขอ ๓ ใหพนักงานเจาหนาที่ย่ืนคําขอมีบัตรประจําตัว  พรอมกับแนบรูปถายไมเกินหกเดือน

กอนวันย่ืนคําขอมีบัตร  ขนาด  ๒.๕  x  ๓  เซนติเมตร  คร่ึงตัว  หนาตรง  ไมสวมหมวก  และแวนตาดํา  
แตงเคร่ืองแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ  จํานวน  ๒  รูป  ตอกรมทรัพยากรธรณี 

ขอ ๔ คําขอมีบัตรตามขอ  ๓  ใหเปนไปตามแบบที่กรมทรัพยากรธรณีกําหนดข้ึน 
ขอ ๕ บัตรประจําตัวตามประกาศนี้ใหใชไดส่ีปนับแตวันออกบัตร 
ขอ ๖ เมื่อไดออกบัตรประจําตัวใหแกผูใด  ใหผูออกบัตรจัดใหมีสําเนาขอความและรายการ

บัตรประจําตัวซ่ึงติดรูปถายของผูนั้นไวดวยหนึ่งฉบับ  และเก็บไวเปนหลักฐานที่กรมทรัพยากรธรณี 
ขอ ๗ การออกบัตรประจําตัวในกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุ   สูญหาย   หรือชํารุด 

ในสาระสําคัญ  หรือผูถือบัตรประจําตัวนั้นไดยายสังกัด  ใหนําความในขอ  ๑  ขอ  ๒  ขอ  ๓  ขอ  ๔   
ขอ  ๕  และขอ  ๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ทั้งนี้  ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
สุวิทย  คุณกิตติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๘๐



๑๔.๑ คําสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ตามพระราชบัญญัติคุ ้งครองซากดึกดําบรรพ์  

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘๑
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สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๔.๒ แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

๘๓



ติดรูปถาย                เลขท่ี.................................. 
  ขนาด                   ช่ือ......................................................................... 

  ตําแหนง............................................................... 
 ๒.๕ x ๓ ซม.     หนวยงาน.............................................................. 

    เลขประจําตวัประชาชน.........................................  

.. ............................            ............................................................................. 
ลายมือชื่อผูถือบัตร   ตําแหนง.............................................................. 

   ผูออกบัตร 
วันออกบัตร............../............./...........            บัตรหมดอายุ........./........./......... 

แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
ทายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เรื่อง กําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๕๒  

ดานหนา 

 

 

 

  
  

   
     

        หมายเหต ุ
(๑) ดานหนาบัตรแสดงขอมูลผูถือบัตร ไดแก ช่ือ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 

ช่ือหนวยงานตนสังกัด รูปถาย ลายมือช่ือผูถือบัตร ลายมือช่ือผูออกบัตร และ

แสดงเลขท่ีบัตร พรอมวันท่ีออกและวันท่ีหมดอายุ 
(๒) ดานหนาบัตรมีตราครุฑสีแดง เปนวงกลมสองวงซอนกัน ขนาดเสนผาศูนยกลาง 

๓.๕ ซม. วงใน ๒.๕ ซม. ลอมครุฑ ขนาดตัวครุฑ ๒ ซม. ระหวางวงนอกและวงใน    

ใหมีอักษรไทยระบุกรมทรัพยากรธรณีอยูขอบลางของตรา 
(๓)     ดานหลังมีแถบแมเหล็กสําหรับบรรจุขอมูล 

(๔) ดานหลังระบุวาเปนบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีตามพระราชบัญญัติคุมครอง

ซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ครุฑ ขนาดตัวครุฑ ๑.๕ ซม. ระบุกรมทรัพยากรธรณี  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ดานหลัง

กวาง ๕.๔  

ยาว ๘.๕  ซม. 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                กรมทรัพยากรธรณี 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

แถบแมเหล็ก 

๘๔



 ๘๕

๑๕. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธการี     และเงื่อนไข 

ในการจัดแสดงซากดึกดําบรรพ์ที่ขนทะเบึ้ ียน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 



หนา   ๔๖ 
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ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดแสดงซากดึกดําบรรพ 

ที่ขึ้นทะเบียน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๒   แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดแสดง 
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูใดประสงคที่จะแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน  ตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) จัดสถานที่ใหเหมาะสมแกการเขาชมซากดึกดําบรรพ   
(๒) จัดทําขอมูลเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพที่จัดแสดงแตละชิ้น  ดังนี้ 
 (๒.๑) ประเภทซากดึกดําบรรพ 
 (๒.๒) รหัสประจําซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน   
 (๒.๓) วันที่พบซากดึกดําบรรพ   
 (๒.๔) รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ   ลักษณะ   รูปพรรณ   สัณฐาน   ขนาด   น้ําหนัก   

ของซากดึกดําบรรพ 
 (๒.๕) ชื่อผูคนพบ  หรือเจาของ  หรือ  ผูครอบครอง  

(๒.๖) สถานที่พบ  
(๓) จัดทําปายประกาศวันเวลาเขาชมซากดึกดําบรรพหนาสถานที่จัดแสดง 
(๔) ในกรณีมีการเรียกเก็บคาเขาชม  ใหจัดทําปายประกาศอัตราคาเขาชมซากดึกดําบรรพ  

หนาสถานที่จัดแสดง   
ขอ ๒ การจัดแสดงซากดึกดาํบรรพที่ขึ้นทะเบียนตองจัดแสดงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

โดยคํานึงถึงการปองกันไมใหเกิดความเสียหายแกซากดึกดําบรรพตามหลักวิชาการโดยความเห็นชอบ
ของกรมทรัพยากรธรณี  และไมขัดตอความสงบเรียบรอย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน   

๘๖



หนา   ๔๗ 
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ขอ ๓ ผูที่จัดแสดงซากดึกดําบรรพอยูกอนวันประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช  และตอมา 
ซากดึกดําบรรพที่จัดแสดงอยูไดรับการขึ้นทะเบียนในภายหลัง  ผูจัดแสดงตองดําเนินการตามขอ  ๑  
โดยอนุโลม 

ขอ ๔ การยื่นหนังสือแจงการจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน   ใหยื่นที่กรม
ทรัพยากรธรณี  หรือพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  หรือสถานที่ที่อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณีกําหนด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปรีชา  จันทรศิริตานนท 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๘๗



๘๘

๑๖. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 

การนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น 
เข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ 
หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลง 

เป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดําบรรพที่พบ 
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



หนา   ๔๘ 
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ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการ  การนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ได 
ถูกแปรสภาพ  หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร   
และการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ   

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร 
ออกนอกราชอาณาจักร   

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๓  และมาตรา   ๓๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 

ซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒   

และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ  การนํา 

ซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามา 

ในราชอาณาจักร  และการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอกราชอาณาจักร  

ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ  หรือเปลี่ยนแปลงเปน 

รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร 

ขอ ๑ ผูใดนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง

เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร  ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบภายใน  

๓๐  วัน  นับแตวันนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร  ตามแบบ  ทธ.จ. ๑  ทายประกาศนี้   

๘๙



หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

ขอ ๒ ในการแจงตามขอ  ๑  ผูแจงตองระบุวัตถุประสงคในการนําซากดึกดําบรรพ   
หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ  หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  เขามาในราชอาณาจักร  
หากภายหลังผูแจงเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคที่ไดแจงไว  หรือมีการแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง 
เปนรูปลักษณะอื่น  ผูแจงตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบภายใน  ๓๐  วัน   
นับแตวันที่ไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค  หรือมีการแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น   

ขอ ๓ เมื่อไดรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักรแลว  ใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบ  การนํา
ซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  เขามาใน
ราชอาณาจักร  หากตรวจสอบแลวพบวาซากดึกดําบรรพนั้นมีความสําคัญและมีความจําเปนตอง
บันทึกภาพไว เปนหลักฐานใหบันทึกภาพไว   และใหผูอํานวยการสํานักวิ จัยซากดึกดําบรรพ 
และพิพิธภัณฑธรณีวิทยา  หรือเจาหนาที่ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมายออกหนังสือรับแจงไว
เปนหลักฐานตามแบบ  ทธ.จ.๒  ทายประกาศนี้  แลวรายงานใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบ   

หมวด  ๒ 
การสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ 

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร 
ออกนอกราชอาณาจักร 

ขอ ๔ ผูใดประสงคจะสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร  ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบไมนอยกวา  ๓๐  วัน  กอนวันสง
หรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น   
ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร  ตามแบบ  ทธ.จ.๓  ทายประกาศนี้ 

ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุจําเปน  ที่ไมสามารถแจงภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได  
ใหแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบ  กอนวันสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร   
พรอมทั้งแสดงเหตุผลและความจําเปนที่ไมสามารถแจงภายในกําหนดระยะเวลาได 

ขอ ๕ เมื่อไดรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ   หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก 
แปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก

๙๐
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ราชอาณาจักรแลวใหเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพ
ที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร  พรอมทั้งออกหนังสือรับแจงไวเปนหลักฐานตามแบบ  ทธ.จ. ๔  ทายประกาศนี้  
แลวรายงานใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีทราบ   

ขอ ๖ การยื่นแบบการแจงตามขอ   ๑   และขอ   ๔   ใหยื่นที่กรมทรัพยากรธรณี   
หรือพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  หรือสถานที่ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
กําหนด 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปรีชา  จันทรศิริตานนท 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๙๑



ทธ.จ.๑ 

เลขที่รับ................................... 
วันที่........................................ 
ผูรับแจง................................... 
(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก) 

หนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ 
ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร 

_________________________________ 

เขียนที่     

วันที่       เดือน   พ.ศ. 

๑. ช่ือผูแจง     อยูบานเลขที่   
ตรอก/ซอย                    ถนน                   ตําบล/แขวง            
อําเภอ/เขต                   จังหวัด                   รหัสไปรษณีย            
หมายเลขโทรศัพท    
เปน                   เจาของ                                                    ผูครอบครอง    
ประสงคจะนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้จากประเทศ  

เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค)  

 นําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร เพ่ือการคา  

 นําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร เพ่ืออ่ืนๆ(โปรดระบ)ุ 

๒. พรอมนี้ ผูแจงไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 
  (๑) ในกรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออก

ใหที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูแจงหรือผูรับมอบอํานาจการนําซากดึกดําบรรพ หรือซาก   

ดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร 
 (ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแจง

หรือผูรับมอบอํานาจการนาํซากดึกดําบรรพ หรือซากดกึดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลง

เปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร 

๙๒



๒ 

 (๒) ในกรณีผูแจงเปนนิติบุคคล 

 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออกให

ที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคลผูแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดํา

บรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร 

 (ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแทน

นิติบุคคลผูแจงการนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร  

(ค) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงถึงการ
จัดตั้งนิติบุคคล 

 (๓) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่
ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ที่นําเขามาในราชอาณาจักร  

(ก) บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้ 

(ข) ขอมูลเก่ียวกับแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร (ถามี) 

(ค) สําเนาหลักฐานการซื้อขาย (ถามี) 

(ง) สําเนาใบขนสงสินคา (Invoice) (ถามี) 

 (จ) สําเนาใบอนุญาตใหนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปร

สภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นออกจากตางประเทศ (ถามี)  

                  (ลงชื่อ) 
       (  ) 

ผูแจง 

๙๓



๓ 

บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร 

เลขที ่ ประเภท ขนาด  หมายเหตุ 

๙๔



ทธ.จ.๒ 

หนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ 
ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามา 

ในราชอาณาจักร 

______________________ 
เลขท่ี 

กรมทรัพยากรธรณีได รับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ

ที ่ ไ ดถูกแปรสภาพ  หรือ เป ลี่ยนแปลง เปนรูปลักษณะอื ่น เ ขาม า ในราชอาณาจักรจาก

ประเทศ        ตามบัญชี แนบท ายหนั ง สือนี ้

เลขที่รับ    ของ (ช่ือผูแจง)  
เปน                         เจาของ  ผูครอบครอง   

อยูบานเลขที่ ตรอก/ซอย  ถนน  
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต  จังหวัด  
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  
จึงออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ ไดถูกแปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักรไวเปนหลักฐาน  ตามมาตรา ๓๓               

แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  หนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ       

หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักรฉบับนี้  ใชเปนหลักฐานประกอบการแจง

การสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร หรือการขอ

อนุญาตทําการคาตอไป 

ใหไว ณ วนัที ่                               พ.ศ. .... 

             (           ) 

               ตาํแหนง   

ผูรับแจง 

๙๕



๒ 

บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ 
ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่รับแจง 

การนําเขามาในราชอาณาจักร 

เลขที ่ ประเภท ขนาด หมายเหตุ 

๙๖



ทธ.จ.๓ 

เลขที่รับ................................... 
วันที่........................................ 
ผูรับแจง............................ 
(สําหรบัเจาหนาที่เปนผูกรอก)

หนังสือแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ 
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร  

___________________ 
เขียนที่ 

วันที่  เดือน  พ.ศ. 

๑. ช่ือผูแจง อยูบานเลขที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน  ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต  จังหวัด  รหัสไปรษณีย 
หมายเลขโทรศัพท 
เปน     เจาของ          ผูครอบครอง    
ประสงคจะสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน

รูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทาย

หนังสือนี้ ไปประเทศ  

๒. พรอมนี้ ผูแจงไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆมาดวย คือ 

               (๑) ในกรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออกให

ที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูแจงหรือผูรับมอบอํานาจการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือ

ซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ

ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

(ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแจง

หรือผูรับมอบอํานาจการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ

เปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

 (ค) สําเนาหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ได

ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)

(ง) สําเนาหนังสือแจงเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค หรือการแปรสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น (ถามี) 

๙๗



๒ 

 (๒) ในกรณีผูแจงเปนนิติบุคคล 

(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออก

ใหที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคลผูแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือ   

ซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ

ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

(ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแทน

นิติบุคคลผูแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ

เปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

(ค) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงถึง
การจัดตั้งนิติบุคคล 

 (ง) สําเนาหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ได

ถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒) 
(จ) สําเนาหนังสือแจงเปล่ียนแปลงวัตถุประสงค หรือการแปรสภาพหรือ

เปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น (ถามี)         

(ลงชื่อ) 
                  ( ) 

                ผูแจง 

๙๘



๓ 

บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซ่ึงไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ 
ในราชอาณาจักรที่สงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร  

เลขที ่ ประเภท ขนาด  หมายเหตุ 

๙๙



ทธ.จ.๔ 

หนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ 

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรปูลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ 
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

เลขที่ 

กรมทรัพยากรธรณีไดรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ได

ถูกแปรสภาพ หรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออก

นอกราชอาณาจักรไปยังประเทศ      ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้ 

เลขที่รับ     ของ (ช่ือผูแจง)  
เปน      เจาของ  ผูครอบครอง   

อยูบานเลขที ่  ตรอก/ซอย  ถนน 
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร 
จึงออกหนังสือรับแจงการสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ         

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอก

ราชอาณาจักร ไวเปนหลักฐาน ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ            

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ใหไว ณ วันที ่                               พ.ศ. .... 

             (           ) 

               ตาํแหนง 

ผูรับแจง 

๑๐๐



๒ 

บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรปูลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบ 

ในราชอาณาจักรที่รับแจงการสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร 

เลขที ่ ประเภท ขนาด  หมายเหตุ 

๑๐๑



๑๗. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง แบบคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๒
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๑๘. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง แบบประกาศให้แหล่งซากดึกดําบรรพ์ 

เป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน แบบทะเบียน 
ซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน และแบบประกาศให้ 
ซากดึกดําบรรพ์เป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐๕
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๑๘.๑ แบบประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง ให้แหล่งซากดึกดําบรรพ์ 

เป็นแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

๑๐๗
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๑๘.๒ แบบประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง ให้ซากดึกดําบรรพ ์

เป็นซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 

๑๐๙
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'YilJltu'Yii'J Code

THF DODO

THF = Thailand Fossil

DODO} 'VU'!•

• } ils~!il'YI
~ .o!/ 0 CQJ c~ QJ QJ

1 = Vertebrate Fossil fle C)flfWlfWIl'lJ11'VHY~1lJf)1~~f)ff'W'Yi~~

2 = Invertebrate Fossil ;le C)flf)~f)~1'lJ11nif~f1~ijf)1~~mY'W'Yi~~

3 = Plant Fossil

4 = Trace Fossil

} 'YilJltu~"lJ

THS DODO 11
THS = Thailand Site

DODO} 'VUl.

} 'lh~!il'YI 1 = Vertebrate Fossil

3 = Plant Fossil

4 = Trace Fossil
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๑๘.๓ แบบทะเบียนซากดึกดําบรรพ ์ที่ขึ้นทะเบียน 

๑๑๒
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๑๙. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง การกําหนดอัตราค่าเข้าชม 

ในแหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
ซึ่งเป็นที่ดินของรัฐ 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๑๔



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มกราคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เร่ือง  การกําหนดอัตราคาเขาชมในแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนซ่ึงเปนที่ดินของรัฐ 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๓  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ  และเสรีภาพของบุคคล   
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพจึงออกประกาศ
กําหนดอัตราคาเขาชมในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนซ่ึงเปนที่ดินของรัฐ  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ผูเขาชมแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนซ่ึงเปนที่ดินของรัฐตองเสียคาเขาชม
ตามอัตราที่หนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ควบคุมดูแลแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นกําหนด   
โดยอัตราคาเขาชมดังกลาวตองเปนไปตามความเหมาะสมในแตละแหลงซากดึกดําบรรพ  ซ่ึงไมเกิน
อัตราตามบัญชีแนบทายประกาศนี้ 

ขอ ๒ ตองจัดใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนคาเขาชม  หรือลดคาเขาชม  ใหแกบุคคล
ดังตอไปนี้ 

(๑) ภิกษุ  สามเณร  ในพระพุทธศาสนา  หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น 
(๒) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาในเครื่องแบบ  หรือไมไดแตงเคร่ืองแบบตองแสดงบัตร

ประจําตัวนักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยูออกให 
(๓) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษา  รวมทั้งครูและอาจารยผูควบคุม  ในกรณีที่สถาบันการศึกษา

ขอเขาชมเปนหมูคณะ 
(๔) คนพิการ 
(๕) เด็กที่มีอายุไมเกินสิบสองปบริบูรณ  หรือผูมีอายุหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
(๖) ทหารผานศึกที่แสดงบัตรที่ตนสังกัดออกให 
ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
อดิศักด์ิ  ทองไขมุกต 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๑๑๕



บัญชีแนบทายประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การกําหนดอัตราคาเขาชม 
ในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนซ่ึงเปนทีด่ินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

อัตราคาเขาชมไมเกินคนละ (บาท) 

คนไทย ชาวตางชาติ 

๑๐๐ ๔๐๐ 

๑๑๖



๒๐. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง แบบคําขอรับใบอนุญาต 

แบบใบอนุญาต แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต 
และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ในการทําการค้าซากดึกดําบรรพ์ 

พ.ศ. ๒๕๕๓

๑๑๗



หน้า   ๕๗ 
เล่ม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๔๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๓ 
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง  แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  

และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในการทําการค้าซากดึกดําบรรพ์   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข 
ในการทําการค้าซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  จึงกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  แบบคําขอ  
ต่ออายุใบอนุญาต  และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตในการทําการค้าซากดึกดําบรรพ์  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ แบบคําขอรับใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  ทธ.ค.๑  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๒ แบบใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  ทธ.ค.๒  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๓ แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  ทธ.ค.๓  ท้ายประกาศนี้ 
ข้อ ๔ แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  ให้เป็นไปตามแบบ  ทธ.ค.๔  ท้ายประกาศนี้ 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
พรทิพย์  ป่ันเจริญ 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี

๑๑๘



 ทธ.ค.๑ 

คําขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ 

เขียนที ่  
วันที่      เดือน                       พ.ศ.  

๑. ช่ือผูขอรับใบอนุญาต                       
 (๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ  ป สัญชาติ 

อยูบานเลขที่  หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 

 (๒) เปนนิติบุคคลประเภท 
ช่ือนิติบุคคล 
จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียนที่ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่      หมูท่ี    ตรอก/ซอย        ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 

๒. ผูขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพประเภท 
  ซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร 

 ซากดึกดําบรรพพืช ประเภท  ไมกลายเปนหิน   ใบไม 
 ซากดึกดําบรรพสัตวไมมีกระดกูสันหลัง ประเภท   หอย 
 ซากดึกดําบรรพท่ีไดถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอ่ืน ประเภท  เครื่องใช    

  ของตกแตง   เครื่องประดับ 
 อ่ืนๆ 

  ซากดึกดําบรรพที่นําเขามาจากตางประเทศ ประเภท 
 ซากดึกดําบรรพพืช ประเภท   ไมกลายเปนหิน   ใบไม  อําพัน 
 ซากดึกดําบรรพสัตวไมมีกระดกูสันหลัง ประเภท  หอย   ปะการัง ไทรโลไบท   แมลง 
 ซากดกึดําบรรพสัตวมีกระดกูสันหลัง ประเภท  ไดโนเสาร   ปลา  นก   สัตวสะเทินน้าํสะเทนิบก 

  สัตวเล้ือยคลาน   สัตวเล้ียงลูกดวยนม  
 ซากดึกดําบรรพท่ีไดถูกแปรสภาพหรือเปล่ียนแปลงเปนรูปลักษณะอ่ืน ประเภท เครื่องใช 

  ของตกแตง เครื่องประดับ 

เลขที่รับ........................................... 
วันที่................................................ 
ผูรับคําขอ........................................ 
(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)

๑๑๙



๒ 

  อ่ืนๆ 
ณ สถานที่ทําการคาช่ือ ตั้งอยูเลขที่  หมูท่ี 
ตรอก/ซอย  ถนน ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต     จังหวัด รหัสไปรษณีย  
หมายเลขโทรศัพท 

๓. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับรองวามิไดเปนผูท่ีอยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือถูกส่ัง
เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไม
เกิน ๒ ปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือไมเคยตองโทษฐานฝาฝน มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๘ เวนแต
พนโทษมาแลวเกิน ๒ ป 

๔. พรอมกับคําขอนี้  ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวยคือ 
   (๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนซ่ึงทางราชการเปนผูออกใหท่ีมี
เลขประจําตัวประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต 

 (ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอรับ
ใบอนุญาต 

(ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
 (ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 
 (จ) สําเนาหลักฐานการแจงการนําเขาซากดึกดําบรรพ กรณีเปนซากดึกดําบรรพท่ี

นําเขาจากตางประเทศ (ทธ.จ.๑) 

 (๒) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนซ่ึงทางราชการเปนผูออกใหท่ีมี

เลขประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้ง

นิติบุคคล 
(ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

  (ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 
 (จ) สําเนาหลักฐานการแจงการนําเขาซากดึกดําบรรพ กรณีเปนซากดึกดําบรรพท่ี

นําเขาจากตางประเทศ (ทธ.จ.๑) 

(ลงชื่อ) ผูขอรับใบอนุญาต 
         ( ) 

 หมายเหตุ  :  ใหใสเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 

๑๒๐



       ทธ.ค.๒ 

 ใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ 

ใบอนุญาตเลขที ่

      ใบอนุญาตฉบับนีใ้หไวแก 

โดยมี     เปนผูดําเนินการ  เพ่ือแสดงวาเปนผูรับใบอนุญาตทําการคาซาก
ดึกดําบรรพตามมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามบัญชีแนบทาย
ใบอนุญาต ณ สถานที่ทําการคาช่ือ  
ตั้งอยูเลขที่   หมูท่ี  ตรอก/ซอย  ถนน 
ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย    หมายเลขโทรศัพท 

ใบอนุญาตฉบับนีใ้หมีอายุตั้งแต วนัท่ี 
ถึงวันท่ี  และใหใชเฉพาะสถานที่ทําการคา ซ่ึงระบุไวในใบอนุญาตเทานั้น 

ออกให ณ วนัท่ี            เดือน   พ.ศ.  

(ลงชื่อ)    
ตําแหนง  

ผูอนุญาต 

๑๒๑



บัญชแีนบทายใบอนญุาตเลขที ่

ลําดบัที ่ รายชื่อซากดึกดําบรรพ หมายเหต ุ

๑๒๒



  ทธ.ค.๓ 

คําขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ 

เขียนที่         
วันที่      เดือน                  พ.ศ.  

  ๑. ช่ือผูขอตออายุใบอนุญาต 
 (๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ                 ป สัญชาติ 

อยูบานเลขที่  หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 

 (๒) เปนนิติบุคคลประเภท 
ช่ือนิติบุคคล 
จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียนที่ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที ่      หมูท่ี    ตรอก/ซอย        ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 
  ๒. ผูขอตออายุใบอนุญาตไดรับใบอนุญาต เลขที ่
ออกให ณ วนัท่ี   เดือน พ.ศ.  
ส้ินอายุ ณ วันที ่   เดือน พ.ศ.  
ณ สถานที่ทําการคา ช่ือ 

  ๓. ผูรับใบอนุญาต ขอตออายุใบอนุญาต 

ตั้งแตวันที ่ พ.ศ.  ถึงวันท่ี    พ.ศ.  

  ๔. พรอมกับคําขอนี ้ผูขอตออายใุบอนญุาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 

   (๑) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

เลขที่รับ........................................... 
วันที่................................................ 
ผูรับคําขอ........................................ 
(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก) 

๑๒๓



๒ 

 (ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนซ่ึงทางราชการเปนผูออกใหท่ีมี             
เลขประจําตัวประชาชนของผูขอตออายุใบอนุญาต 

 (ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอตออายุ
ใบอนุญาต 

 (ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 
  (ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 
  (จ) สําเนาใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต 

 (๒) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล 
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืนซ่ึงทางราชการเปนผูออกใหท่ีมี

เลขประจําตัวประชาชนของผูแทนนิติบุคคล 
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้ง

นิติบุคคล  
 (ค)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) 

  (ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป 
  (จ) สําเนาใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต 

(ลงชื่อ)   ผูขอตออายุใบอนุญาต 
   (    ) 

 หมายเหตุ  :  ใหใสเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 

๑๒๔



 ทธ.ค.๔ 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ 

เขียนที่        
วันที่      เดือน                       พ.ศ.  

  ๑. ช่ือผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 (๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ  ป สัญชาติ 

อยูบานเลขที่  หมูท่ี  ตรอก/ซอย   ถนน  
ตําบล/แขวง  อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 

 (๒) เปนนิติบุคคลประเภท 
ช่ือนิติบุคคล 
จดทะเบียนเมื่อ เลขทะเบียนที่ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที ่      หมูท่ี    ตรอก/ซอย        ถนน  
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหัสไปรษณีย  หมายเลขโทรศัพท 

๒. ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามใบอนญุาตเลขที ่
ออกให  ณ  วนัท่ี   เดือน  พ.ศ.  
ส้ินอายุ ณ  วันที ่   เดือน  พ.ศ.  
เนื่องจากใบอนุญาตฉบับเดิม  ชํารุด   สูญหาย   ถูกทําลาย 

๓. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบแทนใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ  มาดวย คือ 

       (๑) ใบแจงความวาใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพสูญหายของสถานีตํารวจแหง
ทองท่ีท่ีใบอนุญาตนั้นสูญหาย ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย   

       (๒) ใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพท่ีเหลืออยู  ในกรณีท่ีใบอนุญาตนั้นชํารดุ หรือ
ถูกทําลายในสาระสําคัญ 

                 (ลงชื่อ) ผูขอรับใบแทนใบอนุญาต 
  (  ) 

 หมายเหตุ  :  ใหใสเครื่องหมาย   ในชอง  หนาขอความที่ตองการ 

เลขที่รับ........................................... 
วันที่................................................ 
ผูรับคําขอ........................................ 
(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)

๑๒๕



๒๑. ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง แบบคําขอรับ 
ใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบคําขอรับใบแทน 
ใบอนุญาตส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ 
ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น 
ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก 

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑๒๖



เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๑๑๖   ง ราชกจิจานุเบกษา ๒๐   กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี 
เรื่อง  แบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต   

ส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ  หรือเปล่ียนแปลงเป็น 
รูปลักษณะอ่ืนซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ  ๑๒  แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข  
การส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ  หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน
ซ่ึงเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร  พ.ศ.  ๒๕๕๕  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  
จึงกําหนดแบบคําขอรับใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตส่งหรือนํา 
ซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ  หรือเปล่ียนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน  ซ่ึงเป็น
ซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร  ตามแบบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
นิทัศน์  ภู่วัฒนกุล 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี

๑๒๗



๒๑.๑. แบบคําขอรับใบอนุญาตส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ 
หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 

หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ 
ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

๑๒๘



คําขอรบัใบอนญุาตสง่หรอืนําซากดึกดําบรรพ ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลกัษณะอื่น ซ่ึงเป็นซากดกึดําบรรพ์ทีพ่บในราชอาณาจักร 

ออกนอกราชอาณาจักร 
______________________        

  เขียนที่
  วันที่ เดือน พ.ศ. 

๑. ช่ือผู้ขอรับใบอนุญาต         
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ  ปี สัญชาติ 

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที ่  ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหสัไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 

  ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท 
ช่ือนิติบุคคล     จดทะเบียนเมื่อ 
เลขทะเบียนที ่            สํานักงานต้ังอยู่เลขที ่  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหสัไปรษณีย์ 
หมายเลขโทรศัพท ์     โทรสาร 
ประสงค์จะส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

 ซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖ เพื่อ 
   การศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ หรือ  การซ่อมแซม 

 ซากดึกดําบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง  
   การศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ หรือ  การซ่อมแซม 

 ซากดึกดําบรรพ์ที่ไม่ต้องข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖ เพื่อ 
   การศึกษาวิจัย  การเผยแพร่  การประกอบ หรือ  การซ่อมแซม หรือ 

 อื่น ๆ   (โปรดระบุ)  
ไปยังผูร้ับช่ือ 
ประเทศ 
โดยจะส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่  เดือน  
พ.ศ.   และจะนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในวันที่   เดือน  พ.ศ.  

๒. ผู้ขอรับใบอนุญาต 
   ได้นําซากดึกดําบรรพ์ที่ขออนุญาตส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาให้ทําการ
ตรวจพิสูจน์ 
   ไม่ได้นําซากดึกดําบรรพ์ที่ขออนุญาตสง่หรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาให้ทําการ
ตรวจพิสจูน์ เน่ืองจาก 
และขอให้ทําการตรวจพสิูจน์ซากดึกดําบรรพ์ดังกล่าว ณ  

เลขทีร่ับ.................................................... 
วันที่.......................................................... 
ผู้รบัคําขอ.................................................. 
(สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 

๑๒๙



๒ 

๓. ผู้ขอรับใบอนุญาตขอรับรองว่ามิได้เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามมาตรา ๔๘ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. พร้อมกับคําขอน้ี ผู้ขอรับใบอนุญาตได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 
 ๔.๑ ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  

๔.๑.๑ กรณีการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ที่ ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖        
หรือซากดึกดําบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงออกนอกราชอาณาจักร 

(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเป็นผู้
ออกให้ที่มีหมายเลขประจําตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

(๒) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหล่งภูมิลําเนาของผู้
ขอรับใบอนุญาต  

(๓) กรณีมีการมอบอํานาจ ให้แสดงหนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากร
แสตมป์ 

 (๔)  บัญชีรายการพร้อมภาพถ่ายซากดึกดําบรรพ์  หรือซากดึกดําบรรพ์
ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น  ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรที่จะ
ส่งหรือนําออกนอกราชอาณาจักร 

(๕ ) หลักฐานการข้ึนทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ สําหรับการขอรับ
ใบอนุญาต เพื่อส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร 

(๖) เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย    
การเผยแพร่ การประกอบ หรือซ่อมแซม ดังต่อไปน้ี 

 (ก) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือ
การซ่อมแซม 

 (ข) วิธีการและระยะเวลาของการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ   
หรือการซ่อมแซม 

 (ค) สถานที่ทําการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการ
ซ่อมแซม 

(ง) หนังสือตอบรับของผู้รับศึกษาวิจัย เผยแพร่ ประกอบ หรือ                  
ซ่อมแซม 

๔.๑.๒ กรณีส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ที่ไม่ต้องข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖   
ออกนอกราชอาณาจักร ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔.๑.๑ (๑) (๒) 
(๓) (๔) และเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๔.๑.๑ (๖) (ถ้ามี) 

 ๔.๒ ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
๔.๒.๑ กรณีการส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖ หรือซาก 

ดึกดําบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงออกนอกราชอาณาจักร 
 (๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นซึ่ งทางราชการ            

เป็นผู้ออกให้ที่มีเลขประจําตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล 
(๒) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดง

ถึงการจัดต้ังนิติบุคคล  
(๓) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔.๑.๑ (๓) (๔) (๕) และ (๖)  

 ๔.๒.๒ กรณีส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ที่ไม่ต้องข้ึนทะเบียนตามมาตรา ๒๖    
ออกนอกราชอาณาจักร ให้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔.๒.๑ (๑) (๒) 
และข้อ ๔.๑.๑ (๓) (๔) และเอกสารหรือหลักฐานตามข้อ ๔.๑.๑ (๖) (ถ้ามี) 

    (ลงช่ือ) ผู้ขอรับใบอนุญาต 
     (       ) 

๑๓๐



๒๑.๒. แบบใบอนุญาตส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์  
หรือซากดึกดําบรรพที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง 

เป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาํบรรพท์ี่พบ 
ในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

๑๓๑



ใบอนญุาตส่งหรอืนําซากดึกดําบรรพ ์หรือซากดกึดาํบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ  
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลกัษณะอื่น ซ่ึงเปน็ซากดกึดําบรรพ์ทีพ่บในราชอาณาจักร 

ออกนอกราชอาณาจักร  

ใบอนุญาตเลขที ่
ใบอนุญาตฉบบัน้ีให้ไว้แก ่

ต้ังอยู่เลขที ่   หมู่ที่  ตรอก/ซอย  ถนน 
ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต  จังหวัด 
รหสัไปรษณีย์  หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 
เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รับใบอนุญาตส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 
ประเภท           จํานวน                                   ช้ิน
ตามบัญชีแนบท้ายใบอนุญาตน้ี ไปยังผู้รับช่ือ 
ประเทศ 
เพื่อ 
โดยจะส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักร ภายในวันที่       เดือน 
พ.ศ. และจะนํากลับเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในวันที่    เดือน               พ.ศ.  
และผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การส่งหรือนําซากดึกดําบรรพ์ หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นซึ่ง
เป็นซากดึกดําบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕  

ใบอนุญาตฉบับน้ีให้ใช้ได้จนถึงวันที่          เดือน    พ.ศ.   

 ออกให้ ณ วันที่        เดือน  พ.ศ.  

  (ลงช่ือ) 
  ตําแหน่ง 

 ผู้อนุญาต 

๑๓๒



๒๑.๓. แบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาตสงหรือนําซาก 
ดึกดาํบรรพ ์ หรือซากดึกดาํบรรพ ์ที่ไดถู้กแปรสภาพ  

หรือเปล่ียนแปลงเปน็รูปลักษณะอ่ืน ซึ่งเปน็ซากดึกดําบรรพ์  
ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร 

๑๓๓



คําขอรบัใบแทนใบอนุญาตส่งหรือนําซากดกึดําบรรพ ์หรือซากดึกดําบรรพ์ที่ได้             
ถูกแปรสภาพ หรอืเปลี่ยนแปลงเป็นรปูลกัษณะอืน่ ซ่ึงเป็นซากดกึดําบรรพ ์

ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร  

        เขียนที่  
  วันที่      เดือน           พ.ศ.  

  ๑. ช่ือผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต   
 ๑.๑ เป็นบุคคลธรรมดา อายุ  ปี สัญชาติ 

อยู่บ้านเลขที่ หมู่ที ่  ตรอก/ซอย ถนน
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต จังหวัด
รหสัไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร 

  ๑.๒ เป็นนิติบุคคลประเภท 
ช่ือนิติบุคคล จดทะเบียนเมื่อ 
เลขทะเบียนที ่ สํานักงานต้ังอยู่เลขที ่  หมู่ที ่  
ตรอก/ซอย  ถนน ตําบล/แขวง 
อําเภอ/เขต จังหวัด รหสัไปรษณีย์ 
หมายเลขโทรศัพท ์     โทรสาร 

๒. ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ 
ออกให้  ณ  วันที่   เดือน   พ.ศ.  
ใช้ได้จนถึงวันที่     เดือน   พ.ศ.   
เน่ืองจากใบอนุญาตฉบับเดิม  ชํารุด   สูญหาย   ถูกทําลาย 

๓. พร้อมกบัคําขอน้ี ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาตได้แนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 

     ๓.๑ ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตสูญหายของสถานีตํารวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตน้ัน   
สูญหาย ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย   

๓.๒ ใบอนุญาตที่เหลอือยู่  ในกรณีที่ใบอนุญาตน้ันชํารุด หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

(ลงช่ือ) ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
 (        )      

เลขทีร่ับ.................................................... 
วันที่.......................................................... 
ผู้รบัคําขอ.................................................. 
(สําหรับเจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กรอก) 

๑๓๔



๒๒. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
ว่าด้วยการปฏิบัติในการเข้าชม 

แหล่งซากดึกดําบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
ในที่ดินของรัฐ หรือเอกชน 

พ.ศ.๒๕๕๑ 

๑๓๕



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
วาดวยการปฏิบัติในการเขาชมแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน  

ในที่ดินของรัฐ  หรือเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๒๓   แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดระเบียบ  วาดวยการปฏิบัติในการเขาชมแหลง 
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนในที่ดินของรัฐ  หรือเอกชน  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  วาดวยการปฏิบัติในการเขาชม
แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนในที่ดินของรัฐ  หรือเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ ผูเขาชมแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน  ไมวาเปนที่ดินของรัฐหรือเอกชน   

ตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 
(๑) ขุดคน  เคลื่อนยายสิ่งตาง ๆ  หรือกระทําการใด ๆ  อันอาจเปนเหตุใหเกิดความชํารุด

เสียหายแกแหลงซากดึกดําบรรพ  และสิ่งของที่จัดตั้งแสดงไวในแหลงซากดึกดําบรรพ  
(๒) ขีด  เขียน  หรือกระทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ  ตอแหลงซากดึกดําบรรพ   
(๓) เสพของมึนเมา  หรือกอความรําคาญแกบุคคลอื่นในบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพ 
(๔) ทิ้งขยะมูลฝอย  หรือสิ่งปฏิกูล  ณ  ทีใ่ด ๆ  ภายในบริเวณแหลงซากดึกดําบรรพ   
ขอ ๔ ขอกําหนด  หรือวิธีปฏิบัติอื่นใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหถือปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ  หรือระเบียบของผูเปนเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนกําหนดโดยความเห็นชอบจากกรมทรัพยากรธรณี  
โดยอนุโลม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปรีชา  จันทรศิริตานนท 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๑๓๖



๒๓. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ ์ซากดกึดําบรรพ์ 

ธรณีวิทยาและธรรมชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๓๗



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  

และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๖   แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล  ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดระเบียบ  วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  วาดวยการเขาชมพิพิธภัณฑ 
ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
ขอ ๓ หามมิใหผู เขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติ วิทยา   

กระทําการดังตอไปนี้   
(๑) ขีด  เขียน  หรือกระทําใหปรากฏดวยประการใด ๆ  บนซากดึกดําบรรพทรัพยากรธรณี  

แผนพิมพแสดง  อุปกรณสวนจัดแสดง  อาคารสถานที่ในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา 

(๒) กระทําการใด ๆ  อันเปนเหตุใหเกิดความชํารุด  เสียหาย  กอใหเกิดความสกปรก   
และไมเปนระเบียบแกพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

(๓) กระทําการใด ๆ  ภายในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา   
เปนที่นารังเกียจหรือเสื่อมเสียตอศีลธรรมอันดี  หรือสงเสียงอื้ออึง  หรือกอความรําคาญแกบุคคลอื่น   

(๔) เสพของมึนเมา  นําเครื่องดื่มและอาหารมารับประทานในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  นอกจากสถานที่ซึ่งจัดไวให 

(๕) นําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาในอาคารจัดแสดงของพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา   

๑๓๘



เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

ผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  จนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกซากดึกดําบรรพที่อยูใน
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตองระวางโทษตามกฎหมาย 

ขอ ๔ การบันทึกภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  วิดีโอ  บันทึกเทป  ถายสารคดี  หรือถายทํา
ภาพยนตร  ภายในอาคารจัดแสดงดวยวิธีใดเพ่ือประโยชนในทางการคา  จะตองไดรับอนุญาตจาก
เจาหนาที่พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย  
และตองเสียคาบริการในอัตราที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสม 
ของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๕ ในกรณีที่มีการเขาชมเปนหมูคณะ  ผูเขาชมอาจรองขอใหเจาหนาที่จัดมัคคุเทศก 
เพ่ือใหบริการนําชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และตองเสียคาบริการ 
ในอัตราท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑ 
ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๖ ผูเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตองเสียคาเขาชม
ไมเกินอัตราที่กําหนดตามบัญชีแนบทายระเบียบนี้  ทั้งนี้ใหอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด
ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๗ บุคคลดังตอไปนี้เขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  
ไดรับยกเวนคาเขาชมตามขอ  ๖ 

(๑) ภิกษุ  สามเณร  ในพระพุทธศาสนา  หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น 
(๒) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาในเครื่องแบบ  หรือหากไมไดแตงเครื่องแบบตองแสดง

บัตรประจําตัวนักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาที่สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยูออกให 
(๓) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษา  รวมทั้งครูและอาจารยผูควบคุม  ในกรณีที่สถาบันการศึกษา

ขอเขาชมเปนหมูคณะ  
(๔) คนพิการและดอยโอกาส 
(๕) ผูเขาเยี่ยมชมกรณีพิเศษตามคําเชิญของกรมทรัพยากรธรณี 
(๖) เด็กที่มีอายุไมเกิน  ๑๒  ปบริบูรณ  หรือผูสูงวัยอายุเกิน  ๖๐  ปบริบูรณขึ้นไป  และมี

สัญชาติไทย 
(๗) ทหารผานศึกที่แสดงบัตรที่ตนสังกัดออกให 
(๘) พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

๑๓๙



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

(๙) บุคคลที่มีบัตรที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนดออกใหเนื่องจากเปนผูทํา
คุณประโยชนใหกับพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  หรือทางวิชาการเกี่ยวกับ
ซากดึกดําบรรพ 

ขอ ๘ การใชหองประชุมหรือหองบรรยายภายในพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา  การเชาสถานที่ขายของที่ระลึก  รานอาหาร  ตองเสียคาบริการในอัตราที่อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณีประกาศกําหนด  ตามความเหมาะสมของแตละพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา 

ขอ ๙ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อาจประกาศยกเวนคาเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในโอกาสพิเศษตามความเหมาะสม 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ปรีชา  จันทรศิริตานนท 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๑๔๐



บัญชีอัตราคาเขาชมพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา  

            อัตราคาเขาชมไมเกินคนละ (บาท) 

คนไทย ชาวตางชาติ 

๑๐๐ ๒๐๐ 

๑๔๑



๑๔๒

๒๔. ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี 
ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ ์ซากดกึดําบรรพ์ธรณีวิทยา 

และธรรมชาต ิและอัตราค่าเข้าชมหรือค ่าบริการอื่น 
(ฉบับท่ี ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



เล่ม   ๑๓๑   ตอนพิเศษ   ๖๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   เมษายน   ๒๕๕๗ 
 

ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี
ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น   
(ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์
ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
อันเป็นพระราชบัญญัติที่ มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งตามมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  อธิบดี 
กรมทรัพยากรธรณีจึงกําหนดระเบียบ  ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยา 
และธรรมชาติวิทยา  และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นเป็นการเพิ่มเติมไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๗” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑๐)  ของข้อ  ๗  ของระเบียบกรมทรัพยากรธรณี  ว่าด้วย

การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  และอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น  
พ.ศ.  ๒๕๕๑   

“(๑๐)  อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านที่แสดงบัตรที่ต้นสังกัดออกให้” 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปราณีต  ร้อยบาง 

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

๑๔๓
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