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ประกาศคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาทดแทน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสาม มาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๒๖
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิแ ละเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย คณะกรรมการคุม ครองซากดึกดําบรรพออกประกาศ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจายคาทดแทนไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
คาทดแทนกรณีประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒
ขอ ๑ ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดรับคาทดแทน
เนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนที่ดิน ในพื้น ที่ที่ไดประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
ไดตามภาวะปกติ ดังนี้
(๑) กรณีที่ไมอาจดําเนินงาน หรือใชประโยชนในที่ดินไดโดยสิ้นเชิงใหไดรับคาทดแทน
เทากับจํานวนที่ไดรับจากการใชประโยชนใ นที่ดินนั้น ตามภาวะปกติเปน รายป ตามระยะเวลาที่ได
ประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย ในอัตราเฉลี่ยยอนหลังสามป หากมีการใชประโยชนไมถึงสามป
ใหไดรับเปนรายปในอัตราเฉลี่ยยอนหลังเทากับระยะเวลาที่ใชประโยชนในที่ดินนั้น
(๒) กรณีที่ไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินไดเปนบางสวนใหไดรับเงินทดแทน
เทากับจํานวนที่ขาดจากรายไดปกติตาม (๑)
ขอ ๒ การพิจารณาจายเงินคาทดแทนกรณีที่ดินที่ตองประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
ตามมาตรา ๑๒ ใหคํานึงถึง
(๑) สภาพลักษณะการใชประโยชน และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพยนั้น
(๒) ระยะเวลาที่ไมอาจดําเนินงาน หรือใชประโยชนในที่ดินนั้นอยางแทจริง
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หมวด ๒
คาทดแทนกรณีประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๔
ขอ ๓ ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดรับคาทดแทน
เนื่องจากไมอาจดําเนิน งานหรื อ ใชประโยชนที่ดิน ในพื้น ที่ที่ไดป ระกาศเปน แหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนไดตามภาวะปกติ ดังนี้
(๑) กรณีที่ไมอาจดําเนินงาน หรือใชประโยชนในที่ดินไดโดยสิ้นเชิงใหไดรับคาทดแทน
เทากับจํานวนที่ไดรับจากการใชประโยชนในที่ดินนั้นตามภาวะปกติเปนรายป ในอัตราเฉลี่ยยอนหลัง
สามป หากมีการใชประโยชนไมถึงสามป ใหไดรับเปนรายปในอัตราเฉลี่ยยอนหลังเทากับระยะเวลา
ที่ใชประโยชนในที่ดินนั้น
(๒) กรณีที่ไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินไดเปนบางสวนใหไดรับคาทดแทน
เทากับจํานวนที่ขาดจากรายไดปกติตาม (๑)
(๓) กรณี การจายคา ทดแทนตาม (๑) หรื อ (๒) ใหคํ านึ งถึง จํานวนค าทดแทนที่บุ คคล
ดังกลาวไดรับตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม ดวย
ขอ ๔ ในการพิจารณาจายคาทดแทนกรณีประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๑๔ ใหคํานึงถึง
(๑) ประโยชนที่ไดรับจากการใชประโยชนในที่ดินนั้นตามภาวะปกติ
(๒) เปรี ย บเที ย บการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ข า งเคี ย งถึ ง ประโยชน ที่ ไ ด รั บ จากการ
ใชประโยชนในที่ดินประเภทเดียวกัน
(๓) ลักษณะหรือคุณภาพของที่ดินที่สามารถใชประโยชนได
(๔) สถานภาพความเปน อยูและการประกอบอาชีพโดยปกติของผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน
และชุมชนในทองถิ่นใกลเคียงกับพื้นที่ที่ประกาศเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หมวด ๓
คาทดแทนกรณีสงมอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
ขอ ๕ ใหเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่เปนสิ่งหายากและมีคุณคา
เปน พิเ ศษ สมควรเก็บรักษาไวเปน สมบัติของชาติ ที่อธิบดีแ จงใหสงมอบแกอธิบดีหรือผูที่อธิบ ดี
มอบหมายไดรับคาทดแทนเนื่องจากการสงมอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น
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ขอ ๖ ในการพิจารณาจายคาทดแทนกรณีอธิบดีแจงใหสงมอบซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๒๖ ใหคํานึงถึง
(๑) ความสําคัญ หรือคุณคาของซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(๒) ประโยชนที่ไดรับจากการเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ
หมวด ๔
การจายคาทดแทน
ขอ ๗ ใหคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาคาทดแทน
จํานวนหาคน เพื่อพิจารณาจายคาทดแทนใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิใ นที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมาย หรือเจาของ หรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่มีสิทธิไดรับคาทดแทน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ
ขอ ๘ ในการยื่น คําขอรับคาทดแทนในหมวด ๑ หมวด ๒ และหมวด ๓ ผูยื่น คําขอ
ตองแนบหลักฐานดังตอไปนี้
(๑) บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่สวนราชการออกให
(๒) หลั ก ฐานแสดงความเปน เจา ของ ผู ค รอบครอง หรื อ ผูมี สิ ทธิ ใ นที่ ดิ น โดยชอบด ว ย
กฎหมาย
(๓) หลั ก ฐานการขาดรายได จ ากการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ในพื้ น ที่ ที่ ไ ด ป ระกาศเป น แหล ง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนโดยปกติตามขอ 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 หากผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนไมม าติดตอขอรับคาทดแทนภายในสิบปนับแตวัน ที่
มีการวางเงินหรือฝากคาทดแทน ใหคาทดแทนดังกลาวตกเปนของกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ
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ขอ ๑๐ กรณีผูมีสิทธิไดรับ คาทดแทนตามหมวด ๑ หมวด ๒ หรือหมวด ๓ ไมพอใจ
ในจํานวนคาทดแทนใหอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงการใหรับคาทดแทน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ขอ ๑๑ การจายคาทดแทนใหเปนไปตามระเบียบการใชจายเงินกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ
ขอ ๑๒ กรณีที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายที่ประกาศ
เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และมีสิทธิ
ไดรับคาทดแทน แตไมประสงคจะรับคาทดแทนใหทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
ศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ

