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ขั้นตอนและวิธีการขอรับหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๒)
๑. กอนยื่นหนังสือแจง

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตางๆ ใหครบถวน ดังนี้
(๑) หลักฐานสําหรับผูแจง
ก. กรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา ไดแก
• สํ าเนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หรื อ บั ต รอื่ น ซึ่ งทางราชการเป น ผู อ อกให ที่ มี ห มายเลข
ประจําตัวประชาชนของผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ
• สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่น ที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแจง หรือผูรับมอบอํานาจ
• หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
ข. กรณีผูแจงเปนนิติบุคคล เชน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หรือนิติบุคคลอื่นๆ ไดแก
• สํ าเนาบั ต รประชาชน หรื อ บั ต รอื่ น ซึ่ งทางราชการเป น ผู อ อกให ที่ มี ห มายเลขประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล หรือผูรับมอบอํานาจ
• สํ า เนาทะเบี ย นบ า น หรื อ เอกสารอื่ น ที่ แ สดงถึ ง แหล ง ภู มิ ลํ า เนาของผู แ ทนนิ ติ บุ ค คล
หรือผูรับมอบอํานาจ
• หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคล
• หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(๒) หลักฐานสําหรับซากดึกดําบรรพ ไดแก
• บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร
• ขอมูล เกี่ ยวกับ แหลงที่ มาของซากดึ กดําบรรพ ห รือซากดึกดําบรรพที่ได ถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร (ถามี)
• สําเนาหลักฐานการซื้อขาย (ถามี)
• สําเนาใบขนสงสินคา (Invoice) (ถามี)
• สํ า เนาใบอนุ ญ าตให นํ า ซากดึ ก ดํ า บรรพ ห รื อ ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ได ถู ก แปรสภาพหรื อ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นออกจากตางประเทศ (ถามี)
(๓) แบบหนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๑)

๒. เมื่อยื่นหนังสือแจง

สามารถยื่นหนังสือแจงไดใน ๒ ชองทาง ดังนี้
(๑) ยื่นดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นหนังสือแจงตามแบบ ทธ.จ.๑ พรอมหลักฐานหรือเอกสารตางๆ ใหเจาหนาที่ ณ
สถานที่ใหบริการตามที่กําหนด
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ก. เจ าหน าที่ ต รวจสอบความสมบู ร ณ แ ละครบถ ว นของหนั งสื อ แจ ง และเอกสารหลั ก ฐาน
(กรณีที่ไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมใหสมบูรณหรือครบถวนไดในขณะนั้น เจาหนาที่จะมอบ
สําเนาบันทึกรายการเอกสารหลักฐานที่ตองแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมใหผูแจงไวเปนหลักฐาน)
ข. เจาหน าที่ลงรับหนั งสือแจง และมอบสําเนาการลงรับหนังสือแจงใหผูแจงไวเปนหลักฐาน
(กรณี ที่ยื่น เรื่องนอกเหนือจากที่กรมทรัพยากรธรณี กรุงเทพมหานคร ตองใชเวลาในการ
จัดสงเอกสารเพิ่มอีก ๗ วัน)
ขั้นตอนที่ ๒ ตรวจสอบประวัติซากดึกดําบรรพตามบัญชีประกอบหนังสือแจง
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดง เพื่อยืนยันแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพวาเปน
ซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักร
(กรณีที่ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาเปนซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักร จะมี
หนังสือแจงแกไขหรือเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน และผูแจงตองจัดสงเอกสารเพิ่มเติมภายใน ๑๕ วัน
มิฉะนั้นใหถือวาซากดึกดําบรรพดังกลาวเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร)
ขั้นตอนที่ ๓ ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองของซากดึกดําบรรพตามบัญชีประกอบหนังสือแจง
ก. เจาหนาที่ตรวจดูลักษณะทางกายภาพของซากดึกดําบรรพเปนรายชิ้น วามีลักษณะถูกตอง
และตรงตามรายการที่แสดงในเอกสารหลักฐานที่แนบพรอมหนังสือแจง และถายภาพชิ้น
ซากดึกดําบรรพ โดยจะดําเนินการไดประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น
(กรณี ซ ากดึ ก ดํ า บรรพ มี จํ า นวนมาก หรื อ ทํ า การขนย า ยไม ส ะดวก จํ า เป น ที่ จ ะต อ งให
เจาหนาที่ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่จัดเก็บซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๑๕
วัน ซึ่งเจาหนาที่จะนัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ และผูแจงตองจัดเตรียมซากดึกดํา
บรรพใหพรอมตอการตรวจสอบ และจัดเจาหนาที่นําตรวจดวย)
ข. หากเจาหนาที่ตรวจพบวามีซากดึกดําบรรพรายการใดมีลักษณะหรือจํานวนไมถูกตองตาม
บั ญ ชี ป ระกอบหนั งสื อ แจ ง จะทํ าการบั น ทึ ก รายการซากดึ ก ดํ าบรรพ ที่ ไม ถู ก ต อ ง และมี
หนังสือแจงใหผูแจงเปลี่ยนแปลงแกไขรายการซากดึกดําบรรพ
ขั้นตอนที่ ๔ ออกหนังสือรับแจง
ผูมีอํานาจพิจารณาออกหนังสือรับแจง (ทธ.จ.๒)
ขั้นตอนที่ ๕ รับใบอนุญาต
เจาหนาที่ประสานผูแจงรับหนังสือรับแจง (ทธ.จ.๒) ดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการหรือทางไปรษณีย
(๒) ยื่นทางเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนที่ ๑ การดําเนินการของผูแจง
ก. แจงความประสงคบนเว็บไซต www.thainsw.net ของระบบ Thailand National Single
Window (NSW)
ข. กรอกขอมูลตามแบบหนังสือแจง (ทธ.จ.๑) และแนบเอกสารหลักฐานที่กําหนดไว
ค. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูล และเอกสารหลักฐาน
ง. ยืนยันขอมูลของหนังสือแจง ทธ.จ.๑ และสงขอมูล
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จ. สมัครใชบริการในระบบบริหารจัดการขอมูลซากดึกดําบรรพประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี
เว็บไซต www.fossil.dmr.go.th เพื่อติดตามการดําเนินการของหนังสือแจง (ทธ.จ.๑)
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการของเจาหนาที่
ก. รับขอมูลหนังสือแจงจากเว็บไซต www.thainsw.net เพื่อออกเลขที่หนังสือแจง (ทธ.จ.๑)
ข. เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่แสดง เพื่อยืนยันแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพวาเปน
ซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักร
(กรณีที่ไมสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาเปนซากดึกดําบรรพที่มีถิ่นกําเนิดนอกราชอาณาจักร
จะมี ห นั งสื อแจ งแกไขหรือเพิ่ มเติมเอกสารหลักฐาน และผูแจงตองจัดสงเอกสารเพิ่มเติม
ภายใน ๑๕ วั น มิ ฉ ะนั้ น ให ถื อ ว า ซากดึ ก ดํ าบรรพ ดั งกล าวเป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บใน
ราชอาณาจักร)
ค. แจงผลการดําเนินการปจจุบันผานเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th ในบริการ “แจงนําเขา
– สงออกซากดึกดําบรรพ” โดยผูแจงสามารถตรวจสอบการดําเนินการปจจุบันไดในชอง
“รายการแจงนําเขา ระหวางดําเนินการ”
ง. นัดหมายตรวจสอบซากดึกดําบรรพ โดยประสานผูแจงจัดเตรียมซากดึกดําบรรพใหพรอมตอ
การตรวจสอบ
(กรณีซากดึกดําบรรพมีจํานวนมาก หรือทําการขนยายไมสะดวก จําเปนที่จะตองใหเจาหนาที่
ออกไปตรวจสอบ ณ สถานที่จัดเก็บซากดึกดําบรรพ ตองใชระยะเวลาเพิ่มขึ้น ๑๕ วัน)
จ. ตรวจดูลั กษณะทางกายภาพของชิ้น ซากดึ กดําบรรพ และความถูกตองของชิ้ น ซากดึกดํ า
บรรพตามบัญชีรายการซากดึกดําบรรพแนบทายหนังสือแจง (ทธ.จ.๑) และถายภาพชิ้นซาก
ดึกดําบรรพ โดยจะดําเนินการไดประมาณวันละ ๓๐ ชิ้น
(หากตรวจพบว ามี ซากดึก ดําบรรพ รายการใดมีลั กษณะหรือจํานวนไมถู กต องตามบั ญ ชี
ประกอบหนังสือแจง จะทําการบันทึกรายการซากดึกดําบรรพที่ไมถูกตอง และมีหนังสือแจงให
ผูแจงเปลี่ยนแปลงแกไขรายการซากดึกดําบรรพ)
ฉ. ผูมีอํานาจพิจารณาออกหนังสือรับแจง (ทธ.จ.๒)
ช. สงขอความแจงเตือนแกผูแจงผานเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th วาไดออกหนังสือรับแจง
(ทธ.จ.๒) แกผูแจง
ขั้นตอนที่ ๓ การรับหนังสือรับแจง
นํ า หนั ง สื อ แจ ง ผลจากเว็ บ ไซต www.fossil.dmr.go.th มารั บ หนั ง สื อ รั บ แจ ง ทธ.จ.๒
ที่สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ :

(๑) ยื่นหนังสือแจงภายใน
๑ วัน
(๒) ออกหนังสือแจงภายใน
๒๙ วัน
(๓) แจงผลการออกหนังสือรับแจงภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับแจง

๔. สถานที่ใหบริการ
(๑) สวนประสานการคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี อาคารโกเมน
ชั้น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กทม. เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร
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(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท
๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐
(๒) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถานแห งชาติ ธ รณี วิท ยาเฉลิ มพระเกีย รติจังหวัดปทุม ธานี ถ.เลี ย บคลอง ๕ อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ เปดใหบริการวันอังคารถึงวันอาทิตย (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 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 อั งคารถึ งวั น อาทิ ต ย
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) หมายเลขโทรศัพท
๐๔๓-๘๗๑-๖๑๓
๕. คาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม
๖. ขอมูลอางอิง
๖.๑ กฎหมายที่ใหอํานาจในการออกหนังสือรับแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร ไดแก
(๑) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ
ที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร และการสงหรือนําซากดึก
ดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึก
ดําบรรพที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.๒ แบบหนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปน
รูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร (ทธ.จ.๑) ดังปรากฏทายเอกสารนี้
๗. สถานที่ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ส ว นประสานการคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ กองคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ กรมทรัพ ยากรธรณี
อาคารโกเมน ชั้ น ๑ เลขที่ ๗๕/๑๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ ง พญาไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐
หมายเลขโทรศัพท ๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐

~๕~

ทธ.จ.๑
เลขที่รับ……………………………….
วันที่…………………………………….
ผูรับแจง...…………………………….
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

หนังสือแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ
ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร
เขียนที่.........................................
วันที่......เดือน......................พ.ศ..............
๑. ชื่อผูแจง.................................................................................................................อยูบา นเลขที่..............
ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................................
หมายเลขโทรศัพท................................................................................................................................................
เปน
เจาของ
ผูครอบครอง
ป ระส งค จะนํ าซากดึ กดํ าบ รรพ ห รื อ ซ ากดึ ก ดํ า บ รรพ ที่ ได ถู ก แป รส ภ าพ ห รื อ เป ลี่ ยน แป ล งเป น
รูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้จากประเทศ.......................................................
.....................................................................................................................................................................................
เพื่อ (ระบุวัตถุประสงค)
นําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น
เขามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้จากประเทศ...............................................................................
...........................................................................................................................................................................

~๖~

๒. พรอมนี้ ผูแจงไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
(๑) ในกรณีผูแจงเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชน หรือบั ตรอื่นซึ่งทางราชการเปน ผูออกให ที่มีห มายเลข
ประจําตัวของผูแจงหรือผูรับมอบอํานาจการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ได
ถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร
(ข) สําเนาทะเบียนบ าน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภู มิลําเนาของผูแจงหรือผูรับมอบ
อํานาจการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร
(๒) ในกรณีผูแจงเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาบัต รประชาชน หรือบัตรอื่น ซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีห มายเลขประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคลผูแจงการนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูก
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร
(ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูแทนนิติบุคคลผูแจง
การนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพ ที่ไดถูกแปรสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเป น
รูปลักษณะอื่น เขามาในราชอาณาจักร
(ค) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงถึงการจัดตั้งนิติบุคคล
(๓) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ หรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ที่นําเขามาในราชอาณาจักร
(ก) บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร ตามบัญชีแนบทายหนังสือนี้
(ข) ขอมูลเกี่ยวกับแหลงที่มาของซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร (ถามี)
(ค) สําเนาหลักฐานการซื้อขาย (ถามี)
(ง) สําเนาใบขนสงสินคา (Invoice) (ถามี)
(จ) สํ า เนาใบอนุ ญ าตให นํ าซากดึ ก ดําบรรพ หรือซากดึ ก ดําบรรพ ที่ ได ถู กแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นออกจากตางประเทศ (ถามี)
(ลงชื่อ) ...............................................
(..............................................)
ผูแจง

~๗~

บัญชีรายการซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่นที่นําเขามาในราชอาณาจักร
เลขที่
ประเภท
ขนาด
หมายเหตุ

~๘~

