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ขั้นตอนและวิธีการขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๓)
๑. กอนยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
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
• สําเนาใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๒) หรือใบแทนใบอนุญาตทําการคาซากดึก
ดําบรรพ (ทธ.ค.๔)
• บันทึกรายการซากดึกดําบรรพที่จําหนายออกไปในรอบระยะเวลาใบอนุญาตเดิม
(๓) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๓)
๒. เมื่อยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
สามารถยื่นคําขอขอตออายุใบอนุญาตไดใน ๒ ชองทาง ดังนี้
(๑) ยื่นดวยตัวเอง
ขั้นตอนที่ ๑ ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพตามแบบ ทธ.ค.๓ พรอมหลักฐาน
หรือเอกสารตางๆ ใหเจาหนาที่ ณ สถานที่ใหบริการตามที่กําหนด
ก. เจาหนาที่ตรวจสอบความสมบูรณและครบถวนของคําขอ และเอกสารหลักฐาน
(กรณีที่ไมสามารถแกไขหรือเพิ่มเติมใหสมบูรณหรือครบถวนไดในขณะนั้น เจาหนาที่จะมอบสําเนา
บันทึกรายการเอกสารหลักฐานที่ตองแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมใหผูขอไวเปนหลักฐาน)
ข. เจาหนาที่ลงรับคําขอ และมอบสําเนาการลงรับคําขอใหผูขอไวเปนหลักฐาน
(กรณี ที่ ยื่ นเรื่องนอกเหนื อจากที่ กรมทรัพยากรธรณี กรุ งเทพมหานคร ต องใช เวลาในการจัดส ง
เอกสารเพิ่มอีก ๗ วัน)
ขั้นตอนที่ ๒ การพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูขอตออายุและซากดึกดําบรรพ
ก. เจาหนาที่พิจารณาวาผูขอเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข. เจ า หน า ที่ พิ จ ารณาระยะเวลายื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใ บอนุ ญ าตเป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
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ค. เจาหนาที่ตรวจสอบประวัติใบอนุญาตและบันทึกรายการซากดึกดําบรรพที่จําหนายออกไปในรอบ
ระยะเวลาใบอนุญาตเดิม
(กรณี ผู ขอต องแก ไขเพิ่ มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ตองดําเนิ น การภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน)
ง. เมื่อเจาหนาที่วินิจฉัยวาผูขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และระยะเวลายื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งประวัติใบอนุญาตและบันทึกรายการซากดึก
ดําบรรพที่จําหนายออกไปในรอบระยะเวลาใบอนุญาตเดิม
จ. หากเจาหนาที่วินิจฉัยวาผูขอไมมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม และระยะเวลายื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญ าตไมเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะเสนออธิบ ดีกรมทรัพยากรธรณี ไมตออายุ
ใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
ขั้นตอนที่ ๓ การออกใบอนุญาต
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๓) โดยการ
ออกใบอนุญาตฉบับใหม และมีห นังสือแจงผลการพิ จารณาหรือแจงใหนําใบอนุญาตฉบับ เดิมมาบันทึ ก
รายการตออายุใบอนุญาตทางไปรษณีย หรือวิธีการอื่นๆ
ขั้นตอนที่ ๔ การชําระคาธรรมเนียมและตออายุใบอนุญาต
ในกรณีออกใบอนุญาต ผูขอถือหนังสือแจงผลมาชําระคาธรรมเนียม และรับใบอนุญาตทําการคา
ซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๒) หรือนําใบอนุญาตฉบับเดิมมาบันทึกรายการตออายุใบอนุญาต ที่สวนประสาน
การคุมครองซากดึกดําบรรพ กองคุมครองซากดึกดําบรรพ กรมทรัพยากรธรณี
(๒) ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส
ขั้นตอนที่ ๑ การดําเนินการของผูขอ
ก. สมัครใชบริการในระบบบริหารจัดการขอมูลซากดึกดําบรรพประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี
เว็บไซต www.fossil.dmr.go.th ซึ่งจะเปดใหบริการในอนาคตอันใกลนี้
ข. แจงความประสงค และกรอกขอมูลแบบคําขอ (ทธ.ค.๓) พรอมแนบเอกสารหลักฐานที่กําหนด
ค. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
ง. ยื น ยั น ข อ มู ล ของคํ า ขอ (ทธ.ค.๓) และส ง ข อ มู ล คํ า ขอบนเว็ บ ไซต www.fossil.dmr.go.th
โดยผูขอสามารถตรวจสอบการดําเนินการปจจุบันได
ขั้นตอนที่ ๒ การดําเนินการของเจาหนาที่
ก. รับคําขอจากเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th เพื่อออกเลขที่คําขอ (ทธ.ค.๓) และตรวจสอบความครบถวน
ของเอกสารหลักฐาน
ข. พิจารณาวาผูขอเปนผูมีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ค. พิจารณาระยะเวลายื่นคําขอตออายุใบอนุญาตเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ง. ตรวจสอบประวั ติ ใบอนุ ญ าตและบั น ทึ ก รายการซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ จํ า หน า ยออกไปในรอบ
ระยะเวลาใบอนุญาตเดิม
(กรณี ผู ขอตองแกไขเพิ่มเติมคําขอ หรือจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่ มเติม ตองดํ าเนิน การภายใน
ระยะเวลา ๑๕ วัน)
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จ. เมื่อวินิจฉัยวาผูขอมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม และระยะเวลายื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งประวัติใบอนุญาตและบันทึกรายการซากดึกดําบรรพ
ที่จําหนายออกไปในรอบระยะเวลาใบอนุญาตเดิม
ฉ. หากวิ นิ จ ฉั ย ว า ผู ข อไม มี คุ ณ สมบั ติ ห รื อ มี ลั ก ษณะต อ งห า ม และระยะเวลายื่ น คํ า ขอต อ อายุ
ใบอนุ ญ าตเป น ไปตามที่ กํ าหนดในกฎกระทรวง จะเสนออธิ บ ดี กรมทรั พยากรธรณี ไม ต ออายุ
ใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
ช. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีพิจารณาออกใบอนุญาต (ทธ.ค.๒)
ซ. สงขอความแจงเตือนแกผูขอผานเว็บไซต www.fossil.dmr.go.th วาไดออกใบอนุญาตฉบับใหม
แกผูขอหรือใหนําใบอนุญาตฉบับเดิมมาบันทึกรายการตออายุใบอนุญาต หรือไมออกใบอนุญาตแกผูขอ
ฌ. 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) หรือนําใบอนุญาต
ฉบั บ เดิ ม มาบั น ทึ ก รายการต อ อายุ ใบอนุ ญ าต ที่ ส ว นประสานการคุ ม ครองซากดึ ก ดํ า บรรพ
กองคุมครองซากดึกดําบรรพ
๓. ระยะเวลาการดําเนินการ :(๑) ยื่นคําขอรับใบอนุญาตภายใน ๑ วัน
(๒) พิจารณาออกใบอนุญาต
๒๐ 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.กาฬสิ น 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. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
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๖. ขอมูลอางอิง
๖.๑ กฎหมายที่ใหอํานาจการออกใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ ไดแก
(๑) พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) กฎกระทรวง กําหนด คาธรรมเนียมและยกเวนคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๕
(๓) กฎกระทรวง กําหนด หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการทําการคาซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๔) ประกาศกรมทรั พ ยากรธรณี เรื่ อ ง แบบคํ าขอรั บ ใบอนุ ญ าต แบบใบอนุ ญ าต แบบคํ าขอต อ อายุ
ใบอนุญาต และแบบคําขอรับใบแทนใบอนุญาต ในการทําการคาซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๓
๖.๒ แบบคําขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ (ทธ.ค.๓) 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 /๑ ๐ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงทุ ง พญ าไท เขตราชเทวี กทม. ๑๐ ๔ ๐ ๐
หมายเลขโทรศัพท : ๐๒-๖๒๑-๙๖๔๐

ทธ.ค.๓
เลขที่รับ……………………………….
วันที่…………………………………….
ผูรับคําขอ…………………………….
(สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก)

คําขอตออายุใบอนุญาตทําการคาซากดึกดําบรรพ
เขียนที่.........................................
วันที่......เดือน......................พ.ศ..............
๑. ชื่อผูขอตออายุใบอนุญาต..........................................................................................................................
(๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ...............ป สัญชาติ....................................................................................
อยูบานเลขที่...............หมูที่.......ตรอก/ซอย.................................ถนน........................................................................
ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................................................
รหัสไปรษณีย..............................หมายเลขโทรศัพท....................................................................................................
(๒) เปนนิติบุคคลประเภท.....................................................................................................................
ชื่อนิติบุคคล.................................................................................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ...........................................................................เลขทะเบียนที่...........................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่.............หมูที่..............ตรอก/ซอย.................................ถนน.......................................................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................
รหัสไปรษณีย................................หมายเลขโทรศัพท..................................................................................................

~๕~

๒. ผูขอตออายุใบอนุญาตไดรับใบอนุญาต เลขที่...........................................................................................
ออกให ณ วันที่.......................เดือน...............................พ.ศ.....................................................
สิ้นอายุ ณ วันที่.......................เดือน...............................พ.ศ.....................................................
ณ สถานที่ทําการคา ชื่อ...............................................................................................................................................
๓. ผูขอรับใบอนุญาต ขอตออายุใบอนุญาต
ตั้งแตวันที่...............................................พ.ศ....................ถึงวันที่................................................พ.ศ..........................
๔. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอตออายุใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวยคือ
(๑) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชน หรื อบั ต รอื่ น ซึ่ งทางราชการเป น ผู ออกให ที่ มีเลขประจํ าตั ว
ประชาชนของผูขอตออายุใบอนุญาต
(ข) สําเนาทะเบียนบาน หรือเอกสารอื่นที่แสดงถึงแหลงภูมิลําเนาของผูขอตออายุใบอนุญาต
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
(จ) สําเนาใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต
(๒) ในกรณีผูขอตออายุใบอนุญาตเปนนิติบุคคล
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นซึ่งทางราชการเปนผูออกใหที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนของผูแทนนิติบุคคล
(ข) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสําเนาเอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
(ค) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคาหรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(ง) กรณีมีการมอบอํานาจ ใหแสดงหนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
(จ) สําเนาใบอนุญาต หรือใบแทนใบอนุญาต
(ลงชื่อ) ............................................... ผูขอตออายุใบอนุญาต
(..............................................)

~๖~

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย √ ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

