ขั้นตอนและวิธกี ารขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร กรณีเป็นซากดึกดาบรรพ์ทขี่ ึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๖
หรือเป็นซากดึกดาบรรพ์ตามบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
๑. ก่อนยื่นคาขอรับใบอนุญาต
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วน ดังนี้
(๑) หลักฐานสาหรับผูข้ อ
ก. กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่
 ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รอื่ น ซึ่ ง ทางราชการเป็ น ผู้ อ อกให้ ที่ มี ห มายเลข
ประจาตัวประชาชนของผู้ขอ หรือผู้รับมอบอานาจ
 สาเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหล่งภูมิลาเนาของผู้ขอ หรือผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
ข. กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล เช่น บริษัทจากัด ห้างหุ้นส่วนจากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ ได้แก่
 ส าเนาบั ต รประชาชน หรื อ บั ต รอื่ น ซึ่ ง ทางราชการเป็ น ผู้ อ อกให้ ที่ มี ห มายเลขประจ าตั ว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้รับมอบอานาจ
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสาเนาเอกสารที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคล
 หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
(๒) หลักฐานสาหรับซากดึกดาบรรพ์ ได้แก่
 บัญชีรายการพร้อมภาพถ่ายซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรที่จะส่ง
หรือนาออกนอกราชอาณาจักร
 เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ
การซ่อมแซม ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(๑) วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการซ่อมแซม
(๒) วิธีการและระยะเวลาของการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการซ่อมแซม
(๓) สถานที่ทาการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการซ่อมแซม
(๔) หนังสือตอบรับของผูร้ ับศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการซ่อมแซม
 เอกสารหรือหลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับซากดึกดาบรรพ์ ซึ่งได้รับ แจ้งการค้นพบตาม
มาตรา ๒๕ หรือแจ้งครอบครองตามมาตรา ๖๓
๑

๒. เมื่อยื่นคาขอรับใบอนุญาต
สามารถยื่นคาขอรับใบอนุญาตได้ใน ๒ ช่องทาง ดังนี้
(๑) ยื่นด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคาขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปร
สภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอก
ราชอาณาจักร พร้อมหลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ให้บริการตามที่กาหนด
ก. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสมบูรณ์และครบถ้วนของคาขอและเอกสารหลักฐาน
(กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์หรือครบถ้วนได้ในขณะนั้น เจ้าหน้าที่จะมอบ
สาเนาบันทึกรายการเอกสารหลักฐานที่ตอ้ งแก้ไขหรือยื่นเพิ่มเติมให้ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน)
ข. เจ้าหน้าที่ลงรับคาขอ และมอบสาเนาการลงรับคาขอให้ผู้ขอไว้เป็นหลักฐาน
(กรณีที่ยื่นเรื่องนอกเหนือจากที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ต้องใช้เวลาในการจัดส่ง
เอกสารเพิ่มอีก ๗ วัน)
ขั้นตอนที่ ๒ พิจารณาคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของซากดึกดาบรรพ์ และเหตุผลความจาเป็น
ที่ต้องส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักร
ก. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้มาซึ่งซากดึกดาบรรพ์ไว้ในครอบครอง
ว่าเป็นไปตาม มาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๖๓ หรือกรณีอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ข. เจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่าซากดึกดาบรรพ์ที่ขอรับ ใบอนุญาตไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง และซากดึ กดาบรรพ์ทุกชิ้นตรงตามบัญชีรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐาน
ที่แนบมาพร้อมคาขอ
ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุผลความจาเป็นที่ต้องส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักร ความเหมาะสม
ของวิธีดาเนินการ และความสอดคล้องของระยะเวลาที่ส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักร
กับวิธีดาเนินการ
หมายเหตุ : ผู้ขอต้องแก้ไขเพิ่มเติมคาขอ หรือจัดส่งเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในหนังสือของกรมทรัพยากรธรณี (๑๕ วัน)
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบซากดึกดาบรรพ์
ก. เจ้าหน้าที่ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของซากดึกดาบรรพ์ เป็นรายชิ้น ว่ามีลักษณะถูกต้อง
และตรงตามบัญชีรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมคาขอ และถ่ายภาพชิ้นซาก
ดึกดาบรรพ์ โดยจะดาเนินการได้ประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น
(กรณีซากดึกดาบรรพ์มีจานวนมาก หรือทาการขนย้ายไม่สะดวก จาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่จัดเก็บซากดึกดาบรรพ์ ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๑๕ วัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนัดหมายตรวจสอบซากดึกดาบรรพ์ และผู้ขอต้องจัดเตรียมซากดึกดาบรรพ์
ให้พร้อมต่อการตรวจสอบ และจัดเจ้าหน้าที่นาตรวจด้วย)
๒

ข. หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าซากดึกดาบรรพ์รายการใดมีลักษณะหรือจานวนไม่ถูกต้องตามบัญชี
รายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมคาขอจะทาการบันทึกรายการซากดึกดาบรรพ์
ที่ไม่ถูกต้อง และซากดึกดาบรรพ์นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งหรือนาออกราชอาณาจักร
ขั้นตอนที่ ๔ การออกใบอนุญาต
ก. ผู้มีอานาจพิจารณาออกใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้
ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออก
นอกราชอาณาจักร และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอทางไปรษณีย์ หรือวิธีการอื่นๆ
ข. ในกรณีออกใบอนุญาต ผู้มีอานาจออกบัตรกากับซากดึกดาบรรพ์เท่าจานวนชิ้นซาก
ดึ ก ด าบรรพ์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ส่ ง หรื อ น าออกราชอาณาจั ก ร โดยบั ต รทุ ก ใบจะแสดงหมายเลข
ใบอนุญาต รหัสประจาซากดึกดาบรรพ์ พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้ออกบัตร เพื่อมอบให้
ผู้รับใบอนุญาตนาไปแสดงไว้กับซากดึกดาบรรพ์ให้ตรงตามรหัสประจาซากดึกดาบรรพ์
ขั้นตอนที่ ๕ การชาระค่าธรรมเนียม และรับใบอนุญาต
ในกรณีออกใบอนุญาต ผู้ขอถือหนังสือแจ้งผลมาชาระค่าธรรมเนียม รับใบอนุญาตและ
บัตรกากับซากดึกดาบรรพ์ที่ส่วนประสานการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์
(๒) ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ ๑ การดาเนินการของผู้ขอ
ก. แจ้งความประสงค์บนเว็บไซต์ www.thainsw.net ของระบบ Thailand National Single
Window (NSW)
ข. กรอกข้อมูลตามแบบคาขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์
ที่ ได้ ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรู ปลักษณะอื่น ซึ่ งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร และแนบเอกสารหรือหลักฐานที่กาหนดไว้ลงบน
เว็บไซต์ www.thainsw.net
ค. ตรวจสอบความถูกต้อง และครบถ้วนของข้อมูล และเอกสารหรือหลักฐาน
ง. ยืนยันข้อมูลของคาขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูก
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร
ออกนอกราชอาณาจักร และส่งข้อมูลบนเว็บไซต์ www.thainsw.net
จ. สมัครใช้บริการในระบบบริหารจัดการข้อมูลซากดึกดาบรรพประเทศไทยของกรมทรัพยากร
ธรณีบนเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th เพื่อติดตามการดาเนินการของคาขอรับใบอนุญาตส่ง
หรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะ
อื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
ฉ. ติดตามสถานะของใบอนุญาตบนระบบบริหารจัดการข้อมูลซากดึกดาบรรพประเทศไทย
ของกรมทรัพยากรธรณีบนเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th เพื่อชาระค่าธรรมเนียม
๓

ขั้นตอนที่ ๒ การดาเนินการของเจ้าหน้าที่
ก. รับคาขอจากเว็บไซต์ www.thainsw.net เพื่อออกเลขที่คาขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซาก
ดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น
ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(กรณีที่ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่มีไว้ในครอบครองอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย กรมทรัพยากรธรณีจะมีหนังสือแจ้งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน และ
ผู้ขอต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน)
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้มาซึ่งซากดึกดาบรรพ์ไว้ในครอบครอง
ว่าเป็นไปตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๖๓ หรือกรณีอื่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ค. เจ้าหน้าที่พิจารณาว่าซากดึกดาบรรพ์ที่ขอรับใบอนุญาตเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามส่งหรือนาออกราชอาณาจักร และตรงตามบัญชีรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐาน
ที่แนบพร้อมคาขอ
ง. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุผลความจาเป็นที่ต้องส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักร ความเหมาะสม
ของวิธีดาเนินการ และความสอดคล้องของระยะเวลาที่ส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักรกับวิธี
ดาเนินการ
จ. แจ้งผลการดาเนินการปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ www.fossil.dmr.go.th ในบริการ “ขอนาเข้า-ส่งออก
ซากดึกดาบรรพ์” โดยผู้ขอสามารถตรวจสอบการดาเนินการปัจจุบันได้ในช่อง “รายการขอ
นาเข้า ระหว่างดาเนินการ”
ฉ. นัดหมายตรวจสอบซากดึกดาบรรพ์ โดยประสานผู้ขอจัดเตรียมซากดึกดาบรรพ์ให้พร้อม
ต่อการตรวจสอบ
(กรณีซากดึกดาบรรพ์มีจานวนมาก หรือทาการขนย้ายไม่สะดวก จาเป็นที่จะต้องให้เจ้าหน้าที่
ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่จัดเก็บซากดึกดาบรรพ์ ต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๑๕ วัน)
ช. ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดาบรรพ์ และความถูกต้องของชิ้นซากดึกดาบรรพ์
ตามบัญชีรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมคาขอและถ่ายภาพชิ้นซากดึกดาบรรพ์
โดยจะดาเนินการได้ประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น
(หากตรวจพบว่ ามีซ ากดึก ดาบรรพ์ รายการใดมีลัก ษณะหรือ จานวนไม่ ถูกต้อ งตามบัญ ชี
รายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพร้อมคาขอจะทาการบันทึกรายการซากดึกดาบรรพ์
ที่ไม่ถูกต้อง และซากดึกดาบรรพ์นั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ส่งออก)
ซ. ผู้มีอานาจพิจารณาออกใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูก
แปรสภาพ หรื อ เปลี่ ย นแปลงเป็ น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง เป็ น ซากดึ ก ด าบรรพ์ ที่ พ บใน
ราชอาณาจั ก รออกนอกราชอาณาจั ก ร และส่ ง ข้ อ ความแจ้ ง เตื อ นแก่ ผู้ ข อผ่ า นเว็ บ ไซต์
www.fossil.dmr.go.th ว่าได้ออกใบอนุญาตแก่ผขู้ อแล้ว
๔

ฌ. ในกรณี อ อกใบอนุ ญ าต ผู้ มี อ านาจออกบั ต รก ากั บ ซากดึ ก ด าบรรพ์ เ ท่ า จ านวนชิ้ น ซาก
ดึกดาบรรพ์ที่ได้รับอนุญาตให้ส่งหรือนาออกนอกราชอาณาจักร โดยบัตรทุกใบจะแสดง
หมายเลขใบอนุญาต รหัสประจาซากดึกดาบรรพ์ พร้อมประทับตรา และลงลายมือชื่อผู้ออก
บัตร เพื่อมอบให้ผู้รับใบอนุญาตนาไปแสดงไว้กับซากดึกดาบรรพ์ให้ตรงตามรหัสประจาซาก
ดึกดาบรรพ์
ขั้นตอนที่ ๓ การรับใบอนุญาต
น าหนั ง สื อ แจ้ ง ผลจากเว็ บ ไซต์ www.fossil.dmr.go.th มาช าระค่ า ธรรมเนี ย ม และรั บ
ใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร และบัตรกากับ
ซากดึกดาบรรพ์ ที่ส่ วนประสานการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กรม
ทรัพยากรธรณี

๓. ระยะเวลาการดาเนินการ : (๑) ยืน่ คาขอรับใบอนุญาตภายใน ๑ วัน
(๒) พิจารณาใบอนุญาต ๕๙ วัน
(๓) แจ้งผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแต่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพจิ ารณา
แล้วเสร็จ

๔. สถานที่ให้บริการ
(๑) ส่วนประสานการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน
ชั้น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท์
๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐
(๒) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี ถ.เลียบคลอง ๕ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๐๒-๗๖๙๕
(๓) ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน ม.๓ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ เปิดให้บริการวันอังคารถึงวัน
อาทิตย์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๓๘-๖๔๗-๔๗๖
(๔) ศูนย์วิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐ เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๓-๔๓๘-๐๔๖
(๕) พิพิธภัณฑ์สิรินธร ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธ์ ๔๖๑๔๐ เปิดให้บริการวันอังคารถึงวันอาทิตย์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท์
๐๔๓-๘๗๑-๖๑๓
๕

๕. ค่าธรรมเนียม
ใบอนุ ญ าตส่ งหรือ นาซากดึก ดาบรรพ์ หรื อซากดึก ดาบรรพ์ ที่ ได้ ถูก แปรสภาพ หรือ เปลี่ ย นแปลงเป็ น
รูปลักษณะอื่นซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร
(๑) ซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วชิ้นละ ๒,๕๐๐ บาท
(๒) ซากดึกดาบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน
ก. ซากดึกดาบรรพ์พืชชิ้นละ ๑๐๐ บาท
ข. ซากดึกดาบรรพ์สัตว์ชิ้นละ ๕๐๐ บาท
หมายเหตุ : (๑) เงินสด ณ วันที่รับใบอนุญาตโดยชาระที่ ส่วนประสานการคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ กองคุ้มครอง
ซากดึกดาบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี
(๒) ยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในกากับของรัฐ สาหรับการส่งหรือนาซาก
ดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูป ลักษณะอื่น ที่พบใน
ราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ การประกอบ หรือการ
ซ่อมแซม ที่ต้องส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์นั้นกลับเข้ามาในราชอาณาจักร ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต

๖. ข้อมูลอ้างอิง
(๑) กฎหมายที่ให้อานาจในการออกหนังสือรับขอการนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร ได้แก่
ก. พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดาบรรพ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข. กฎกระทรวง กาหนด หลักเกณฑ์ วิธี และเงื่อนไข การส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้
ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออก
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๕
ค. ประกาศกรมทรัพยากรธรณีเรื่อง แบบคาขอรับ ใบอนุญาต แบบใบอนุญาต และแบบคาขอรับใบแทน
ใบอนุญาต ส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรื อเปลี่ยนแปลงเป็น
รูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๓
(๒) แบบคาขอรับใบอนุญาตส่งหรือนาซากดึกดาบรรพ์ หรือซากดึกดาบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งเป็นซากดึกดาบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร ดังปรากฏท้าย
เอกสารนี้
๗. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส่ ว นประสานการคุ้ ม ครองซากดึ ก ด าบรรพ์ กองคุ้ ม ครองซากดึ ก ด าบรรพ์ กรมทรั พ ยากรธรณี
อาคารโกเมน ชั้น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐
๖

๗

๘

