ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๒)
๑. กอนยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบถวน ดังนี้
(๑) หลักฐานสําหรับผูขอ
ก. กรณีผูขอเปนบุคคลธรรมดา ไดแก
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผูขอ หรือผูรับมอบอํานาจ
• สําเนาทะเบียนบานหรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอ หรือผูรับมอบอํานาจ
• หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ข. กรณีผูขอเปนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ ไดแก
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผูแ ทนนิติบุคคล
• หนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคลหรือสําเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
• สําเนาใบทะเบียนพาณิชยใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
• หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(๒) หลักฐานสําหรับซากดึกดําบรรพ ไดแก
• สําเนาหลักฐานการแจงการนํ าเข าซากดึกดํ าบรรพ กรณี เป น ซากดึ กดํ าบรรพ ที่นํ าเข าจาก
ตางประเทศ (ทธ.จ.๑)
(๓) แบบคําขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๑)
๒. เมื่อยื่นคําขอรับใบอนุญาต
สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดใน ๒ ชองทาง ดังนี้
(๑) ยื่นดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพตามแบบ ทธ.ค.๑ พรอมหลักฐานหรือ
เอกสารตางๆ ใหเจาหนาที่ ณ สถานที่ใหบริการตามที่กําหนด
ก. เจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณและครบถวนของคําขอ และเอกสารหลักฐาน
(กรณีที่ไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมใหสมบูรณหรือครบถวนไดในขณะนั้น เจาหนาที่จะมอบสําเนา
บันทึกรายการเอกสารหลักฐานที่ตองแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมใหผูขอไวเปนหลักฐาน)
ข. เจาหนาที่ลงรับคําขอ และมอบสําเนาการลงรับคําขอใหผูขอไวเปนหลักฐาน
(กรณี ที่ ยื่ นเรื่องนอกเหนื อจากที่ กรมทรัพยากรธรณี กรุ งเทพมหานคร ต องใช เวลาในการจั ดส ง
เอกสารเพิ่มอีก ๗ วัน)
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอ และซากดึกดําบรรพ
ก. เจาหนาที่พิจารณาวาผูขอเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. เจาหนาที่พิจารณาวาซากดึกดําบรรพที่ขอรับใบอนุญาตเปนซากดึกดําบรรพที่ไมมีลักษณะตองหาม
ทําการคา

ค. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพ เพื่อยืนยันวาเปน
ซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักรหรือเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร
หากเอกสารหลั ก ฐานไม ส ามารถระบุ ได อยางชัดเจนวาเป น ซากดึ กดําบรรพ ที่ มีถิ่น กํ าเนิด นอก
ราชอาณาจักร ใหถือวาเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร ซึ่งตองมีหลักฐานการไดมาไวใน
ครอบครองวาเปนไปตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๖๓ หรือกรณีอื่นที่ถูกตองตามกฎหมาย
(กรณี ผู ขอต องแก ไขเพิ่ มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตองดําเนิ น การภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน)
ง. เมื่อเจาหนาที่วินิจฉัยวาผูขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และซากดึกดําบรรพไมมีลักษณะ
ตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งซากดึกดําบรรพที่ขอรับใบอนุญาตทําการคาทุกชิ้น
ตรงตามรายการที่แสดงในหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรื อเปลี่ ยนแปลงเป นรู ปลั กษณะอื่นเขามาในราชอาณาจั กร (ทธ.จ.๒) หรื อบั ญชี ซากดึ กดํ าบรรพ
ที่แจงครอบครองตามมาตรา ๖๓ หรือบัญชีซากดึกดําบรรพที่แจงขอมูลสืบเนื่องจากมาตรา ๒๕
จะขามไปดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔
(กรณีเปนซากดึกดําบรรพตามหนังสือแจง (ทธ.จ.๑) หรือเปนซากดึกดําบรรพที่แจงครอบครองตาม
มาตรา ๖๓ หรือซากดึกดําบรรพที่แจงขอมูลตามมาตรา ๒๕ จะดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๓)
จ. หากเจาหนาที่วินิจฉัยวาผูขอไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือซากดึกดําบรรพมีลักษณะ
ตองห ามตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง จะเสนออธิบ ดีกรมทรัพยากรธรณี ไมออกใบอนุญ าตทํา
การคาซากดึกดําบรรพ จะขามไปดําเนินการตามขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๓ การตรวจสอบซากดึกดําบรรพ
ก. เจาหนาที่ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของซากดึกดําบรรพเปนรายชิ้น วามีลักษณะถูกตองและ
ตรงตามรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพรอมคําขอ และถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพ
โดยจะดําเนินการไดประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น
(กรณี ซากดึกดําบรรพมีจํานวนมาก หรือทํ าการขนยายไมสะดวก จําเปนที่ จะตองใหเจาหนาที่
ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่ จั ด เก็ บ ซากดึ ก ดํ าบรรพ ต อ งใช ร ะยะเวลาเพิ่ ม ขึ้ น ๑๕ วั น ซึ่ ง
เจาหนาที่จะนัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และผูขอตองจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอม
ตอการตรวจสอบ และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย)
ข. หากเจาหนาที่ตรวจพบวาซากดึกดําบรรพรายการใดมีลักษณะหรือจํานวนไมถูกตองตามรายการที่
แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพรอมคําขอ จะทําการบันทึกรายการซากดึกดําบรรพที่ไมถูกตอง
ซึ่งซากดึกดําบรรพนั้นจะไมไดรับอนุญาตใหทําการคา
ขั้นตอนที่ ๔ การออกใบอนุญาต
อธิบ ดีกรมทรัพยากรธรณี พิจารณาออกใบอนุญ าตทํ าการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๒) และมี
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหผูขอทางไปรษณีย หรือวิธีการอื่นๆ
ขั้นตอนที่ ๕ การชําระคาธรรมเนียมและรับใบอนุญาต
ในกรณีออกใบอนุญาต ผูขอถือหนังสือแจงผลมาชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาตทําการคา
ซากดึ กดํ าบรรพ (ทธ.ค.๒) ที่ สวนประสานการคุ มครองซากดึ กดําบรรพ กองคุ มครองซากดึ กดําบรรพ
กรมทรัพยากรธรณี

(๒) ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนที่ ๑ การดําเนินการของผูขอ
ก. สมัครใชบริการในระบบบริหารจัดการขอมูลซากดึกดําบรรพประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี
เว็บไซต www.fossil.dmr.go.th ซึ่งจะเปดใหบริการในอนาคตอันใกลนี้
ข. แจงความประสงค และกรอกขอมูลแบบคําขอ (ทธ.ค.๑) พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่กําหนด
ค. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ง. ยืนยันขอมูลของคําขอ (ทธ.ค.๑) และสงขอมูลคําขอบนเว็บไซต www. fossil.dmr.go.th โดยผู
ขอสามารถตรวจสอบการดําเนินการปจจุบันได
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการของเจาหนาที่
ก. รับคําขอจากเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th เพื่อออกเลขที่คําขอ (ทธ.ค.๑) และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน
ข. พิจารณาวาซากดึกดําบรรพที่ขอรับใบอนุญาตเปนซากดึกดําบรรพที่ไมมีลักษณะตองหามทําการคา
ค. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพ เพื่อยืนยันวาเปนซากดึกดํา
บรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักรหรือเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร หากเอกสาร
หลักฐานไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาเปนซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักรให
ถือวาเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร ซึ่งตองมีหลักฐานการไดมาไวในครอบครองวา
เปนไปตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๖๓ หรือกรณีอื่นที่ถูกตองตามกฎหมาย
(กรณี ผู ขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่ มเติม ตองดํ าเนิน การภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน)
ง. เมื่อวินิจฉัยวาผูขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และซากดึกดําบรรพไมมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งซากดึกดําบรรพที่ขอรับใบอนุญาตทําการคาทุกชิ้นตรงตาม
รายการที่แสดงในหนังสือรับแจง การนําซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพท่ีไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒) หรือบัญชีซากดึกดําบรรพที่
แจงครอบครองตามมาตรา ๖๓ หรือบัญชีซากดึกดําบรรพที่แจงขอมูลสืบเนื่องจากมาตรา ๒๕ จะ
ขามไปดําเนินการตามขอ ซ.
(กรณีเปนซากดึกดําบรรพตามหนังสือแจง (ทธ.จ.๑) หรือเปนซากดึกดําบรรพที่แจงครอบครอง
ตามมาตรา ๖๓ หรือซากดึกดําบรรพที่แจงขอมูลตามมาตรา ๒๕ จะดําเนินการตามขอ ช.)
จ. หากวินิจฉัยวาผูขอไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือซากดึกดําบรรพมีลักษณะตองหาม
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะเสนออธิบดีกรมทรัพยากรธรณีไมออกใบอนุญาตทําการคาซากดึก
ดําบรรพ
ฉ. นัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ โดยประสานผูขอจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอการ
ตรวจสอบ
(กรณีตองใหเจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่เก็บซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๑๕ วัน)
ช. ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของชิ้นซากดึกดําบรรพ และความถูกตองของชิ้นซากดึกดําบรรพตาม
บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ แนบทายหนังสือแจง (ทธ.จ.๑) และถายภาพชิ้นซากดึกดําบรรพ
โดยจะดําเนินการไดประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น หากซากดึกดําบรรพรายการใดมีลักษณะหรือจํานวน

ไมถูกตอง จะทําการบันทึกรายการซากดึกดําบรรพที่ไมถูกตอง ซึ่งซากดึกดําบรรพรายการนั้นจะ
ไมไดรับอนุญาตใหทําการคา
ซ. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาออกใบอนุญาต (ทธ.ค.๒)
ฌ. สงขอความแจงเตือนแกผูขอผานเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th วาไดออกใบอนุญาตแกผูขอ
หรือไมออกใบอนุญาตแกผูขอ
ญ. ใน กรณี อ อก ใบ อนุ ญ าต ผู ข อ ถื อ ห นั งสื อแจ ง ผ ล จากเว็ บ ไซต www.fossil.dmr.go.th
มาชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๒) ที่สวนประสานการ
คุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ :(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน ๑ วัน
(๒) พิจารณาออกใบอนุญาต
๒๙ วัน
(๓) แจงผลการพิจารณาภายใน ๗ วัน นับแตวันที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
พิจารณาแลวเสร็จ
๔. สถานที่ใหบริการ
(๑) สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน
ชั้น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท
๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐
(๒) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานี ถ.เลียบคลอง ๕ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
๑๒๑๒๐ เปดใหบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ –
๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๙๐๒-๗๖๙๕
(๓) ศูน ยวิ จัยทรัพ ยากรแรและหิ น ม.๓ ต.แกลง อ.เมื อง จ.ระยอง ๒๑๑๖๐ เปดใหบ ริการวันอังคารถึงวัน
อาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลข
โทรศัพท ๐๓๘-๖๔๗-๔๗๖
(๔) ศูนยวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน ๔๐๑๕๐ เปดใหบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท
๐๔๓-๔๓๘-๐๔๖
(๕) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ สิ ริน ธร ต.โนนบุ รี อ.สหั ส ขัน ธุ จ.กาฬสิน ธุ ๔๖๑๔๐ เป ด ให บ ริก ารวั น อังคารถึ งวั น อาทิ ต ย
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท
๐๔๓-๘๗๑-๖๑๓
๕. คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๖. ขอมูลอางอิง
๖.๑ กฎหมายที่ใหอํานาจการออกใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ ไดแก
(๑) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) กฎกระทรวง กํ าหนด ค าธรรมเนี ยมและยกเว นค าธรรมเนี ยมเกี่ ยวกั บการคุ มครองซากดึกดํ าบรรพ
พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําการคาซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) ประกาศกรมทรั พ ยากรธรณี เรื่ อง แบบคํ าขอรั บ ใบอนุ ญ าต แบบใบอนุ ญ าต แบบคํ าขอต ออายุ
ใบอนุญาต และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ในการทําการคาซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒ แบบคําขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๑) ดังปรากฏทายเอกสารนี้
๗. สถานที่ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส ว นประสานการคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ กองคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ กรมทรั พ ยากรธรณี
อาคารโกเมน ชั้ น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ ง พญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท : ๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐

ทธ.ค.๑
เลขที่รับ……………………………….
วันที่…………………………………….
ผูรับคําขอ…………………………….
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
เขียนที่.........................................
วันที่......เดือน......................พ.ศ..............
๑. ชือ่ ผูขอรับใบอนุญาต.................................................................................................................................
(๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ..........ป สัญชาติ.........................................................................................
อยูบานเลขที่...............หมูที่.......ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................................
(๒) เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................................................................
ชือ่ นิติบุคคล.................................................................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ...........................................................................เลขทะเบียนที่...........................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่.............หมูที่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................................
๒. ผูข อรับใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพประเภท...............................................................................
ซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร
ซากดึกดําบรรพพืช ประเภท ไมกลายเปนหิน ใบไม
ซากดึกดําบรรพสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ประเภท หอย
ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ได ถู ก แปรสภาพหรื อ เปลี่ ย นแปลงเป น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ประเภท เครื่ อ งใช ข องตกแต ง
เครื่องประดับ
อื่นๆ ....................................................................................................................................................................
ซากดึกดําบรรพที่นําเขามาจากตางประเทศ ประเภท
ซากดึกดําบรรพพืช ประเภท ไมกลายเปนหิน ใบไม อําพัน
ซากดึกดําบรรพสัตวไมมีกระดูกสันหลัง ประเภท หอย ปะการัง ไทรโลไบท แมลง
ซากดึกดําบรรพสัตวมีกระดูกสันหลังประเภท ไดโนเสาร ปลา นก สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลื้อยคลาน
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ประเภท เครื่องใชของตกแตง เครื่องประดับ
อื่นๆ...........................................................................................................................................................................................
ณ สถานที่ทําการคาชื่อ...........................................................................ตั้งอยูเลขที่...............................หมูที่.............
ตรอก/ซอย............................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย................................................
หมายเลขโทรศัพท........................................................................................................................................................

๓. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับรองวามิไดเปนผูที่อยูระหวางถูกพักใชใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ที่ออกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตยังไมเกิน ๒ ปนับแตวันที่ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต หรือไมเคยตองโทษฐานฝาฝน มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๘ เวนแตพนโทษมาแลวเกิน ๒ ป
๔. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยคือ
(๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน หรื อบั ต รอื่ น ซึ่ งทางราชการเป น ผู ออกให ที่ มีเลขประจํ าตั ว
ประชาชนของผูขอรับใบอนุญาต
(ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอรับใบอนุญาต
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
(จ) สํ าเนาหลั ก ฐานการแจ งการนํ าเข าซากดึก ดําบรรพ กรณี เป น ซากดึ กดํ าบรรพ ที่ นํ าเข าจาก
ตางประเทศ (ทธ.จ.๑)
(๒) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
(จ) สําเนาหลักฐานการแจงการนําเขาซากดึกดําบรรพ กรณีเปนซากดึกดําบรรพที่นําเขาจาก
ตางประเทศ (ทธ.จ.๑)
(ลงชื่อ) ............................................... ผูขอรับใบอนุญาต
(..............................................)

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

