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พระราชบัญญัติ 
คุมครองซากดึกดําบรรพ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒ และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญติัคุมครองซากดึกดําบรรพ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
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“ซากดึกดําบรรพ”  หมายความวา  ซากหรือรองรอยของส่ิงมีชีวิตในสมัยดึกดําบรรพที่อยูในชั้น

เปลือกโลก  หรือที่หลุดหรือที่นําออกมาจากชั้นเปลือกโลก  ทั้งนี้  ไมรวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมาย 

วาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

“แหลงซากดึกดําบรรพ”  หมายความวา  บริเวณที่มีการคนพบหรือเคยมีซากดึกดําบรรพ   

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนง 

ไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนระดับสามหรือเทียบเทา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่

รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจาพนกังานทองถิ่น”  หมายความวา   

(๑) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล   

(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา   

(๔) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

(๕) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ 

จัดต้ังข้ึนกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น  สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น   

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 

“อธิบดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดเพื่อ

ยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนดเง่ือนไขใหกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในกํากับของรัฐในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) การขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย 

(๒) การซอมแซม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

(๓) การซอมแซม  เปลี่ยนแปลง  หรือทําลาย  ซ่ึงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 

(๔) การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน 
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มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรักษาการ 

ตามพระราชบัญญัตินี้   และใหมีอํานาจแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวงกําหนด

คาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้  ยกเวนคาธรรมเนียม  และกําหนดกิจการอื่นเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ 
 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ  ประกอบดวย  ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  อธิบดีกรม

ศิลปากร  ผูแทนกระทรวงมหาดไทย  ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  และผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ   และใหข าราชการกรมทรัพยากรธรณีที่อธิบดีมอบหมาย   

เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงต้ังจากบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ  

และความเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ 

คณะกรรมการจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป   กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงต้ังอีกได 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังไวแลวนั้น 

เมื่อครบกําหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ข้ึนใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง  เมื่อ 
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(๑) ตาย   
(๒) ลาออก   
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก  และไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษานั้น 
(๕) รัฐมนตรีใหออกตามมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

ของกรรมการที่มาประชุม  เนื่องจากบกพรองตอหนาที่  หรือเปนผูมีความประพฤติเ ส่ือมเสีย 
อยางรายแรง  หรือกระทําการอันเปนปรปกษกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
(๑) เสนอแนะนโยบายการคุมครองแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพตอรัฐมนตรี 
(๒) กําหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการสํารวจการศึกษาวิจัย  

การคุมครอง  และการอนุรักษซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ 
(๓) เสนอแนะตอรัฐมนตรีหรืออธิบดีใหมี  ปรับปรุง  หรือแกไขกฎหมาย  กฎกระทรวง  

ประกาศ  ระเบียบ  ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ 
(๔) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา  ๔ 
(๕) ใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕ 
(๖) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขเกี่ยวกับคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  

มาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๒๖ 
(๗) พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ

ตามมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๒๖ 
(๘) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ   และวิธีการในการจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ได 

ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๕ 
(๙) ใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการตามมาตรา  ๒๓ 

(๑๐) ใหความเห็นชอบในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ  และกําหนดระเบียบวาดวยการเรียกเก็บคาตอบแทนและคาธรรมเนียม
เพื่อสมทบกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพตามมาตรา  ๒๔   

(๑๑) พิจารณากําหนดใหซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนเปนซากดึกดําบรรพที่สมควรเก็บรักษา
ไวเปนสมบัติของชาติและกําหนดมูลคาซากดึกดําบรรพตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง 
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(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ 
มาตรา ๑๐ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง   
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ

อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ใหนํามาตรา  ๑๐  มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด  ๒ 

แหลงซากดึกดําบรรพ 
 

 

มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา 
บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพื้นที่ใดเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือ 
ซากดึกดําบรรพ   

ประกาศตามวรรคหนึ่งตองระบุเขตทองที่ที่จะทําการสํารวจและศึกษาวิจัยพรอมดวยแผนที่
แสดงเขตสํารวจและศึกษาวิจัยแนบทายประกาศ  และใหใชบังคับไดไมเกินสามป  ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการสํารวจและศึกษาวิจัยไดเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด   ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขยายเวลาการใชบังคับประกาศดังกลาวไดอีกไมเกินสองคร้ังคร้ังละหนึ่งป 

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 

มาตรา ๑๓ เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  แลว  ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเพื่อขุดคน  



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

เก็บตัวอยาง  และกระทํากิจการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อการสํารวจและศึกษาวิจัย  แตตองแจงเปนหนังสือ 
ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายทราบถึงกิจการที่ตองกระทํา
ลวงหนากอนเร่ิมกระทํากิจการนั้น   

มาตรา ๑๔ เมื่อปรากฏวาพื้นที่บริเวณใดเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่มีความสําคัญ 
ตอการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน  ตามหลักเกณฑ 
ที่คณะกรรมการกําหนด  ไมวาจะไดมีการประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  หรือไม
ก็ตาม  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพื้นที่
บริเวณนั้นเปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  พรอมดวยแผนที่แสดงเขตแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนนั้นแนบทายประกาศดวย   

เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาของ ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  เวนแตเจาของผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายนั้นไดรับคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  แลว  การจายคาทดแทน
ใหคํานึงถึงจํานวนคาทดแทนที่บุคคลดังกลาวไดรับตามมาตรา  ๑๒  วรรคสาม  ดวย 

การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิกถอนเขตแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง   
ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามมาตรา  ๑๔   
ที่มิใชเปนที่ดินของรัฐ  เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่สมควรสงวนไวเพื่อเปนสมบัติของชาติและเพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษา  คุมครอง  และอนุรักษ  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด   

ในกรณีที่ไมสามารถจัดซ้ือแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนจากเจาของ  ผูครอบครอง  หรือ 
ผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายได  และมีความจําเปนที่จะตองไดมาซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนนั้นเพื่อประโยชนในการดูแลรักษา  คุมครองและอนุรักษ  ใหดําเนินการเวนคืนแหลง 
ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  และมาตรา  ๑๔ ผูใดไมพอใจ 

ในจํานวนคาทดแทนมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือใหมารับเงิน 

คาทดแทนดังกลาว  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 



หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา  ๑๓  หามมิใหผูใดขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตาม

มาตรา  ๑๒  หรือเคลื่อนยาย  นําเอาไป  ทําใหเสียหาย  หรือทําลายซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ  หรือ 

ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยดังกลาว  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออก 

ใบแทนใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดซอมแซม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  ร้ือถอน  ตอเติม  หรือทําลายแหลง

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น   

หรือขุดคนส่ิงใด  ๆ  หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  เวนแตจะกระทําตาม

คําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา  ๒๐  หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดี   

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่อาจจะเกิดความเสียหายแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  

หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  เจาของ  ผูครอบครองหรือผูมีสิทธิ 

ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  จะดําเนินการตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ 

จะเกิดข้ึนแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนนั้นก็ได  แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดี  พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น 

แหงทองที่ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นต้ังอยูทราบภายในสิบหาวันนับต้ังแตวันที่ไดเร่ิม

ดําเนินการ 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นรายงานใหอธิบดี

หรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออก 

ใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให เปนไปตามหลักเกณฑ   วิธีการ   และเ ง่ือนไขที่ กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๙ แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  หากชํารุด  พังทลาย  หรือเสียหายไมวา

ดวยประการใด  ๆ  ใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายแจงการชํารุด  

พังทลาย  หรือเสียหายเปนหนังสือตออธิบดี  พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ 

ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นต้ังอยูภายในสามสิบวันนับต้ังแตวันที่ทราบหรือควรทราบ 

การชํารุด  พังทลาย  หรือเสียหายนั้น   



หนา   ๕๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง   ให เจ าพนักงานทองถิ่นรายงาน 

ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา   

มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการคุมครอง  รักษา  และอนุรักษไวซ่ึงแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนมิใหเสียหาย  อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่จะแจงเปนหนังสือใหเจาของ  ผูครอบครอง 

หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการซอมแซม  หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่

ข้ึนทะเบียนที่อยูในความครอบครองของตน  ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลาอันสมควร 

ก็ได   

เมื่อเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดดําเนินการซอมแซม

หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลวคาใชจายในการ

ดําเนินการดังกลาวใหเปนดังนี้   

(๑) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ

จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย   

(๒) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา

ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีออกคาใชจายทั้งหมดหรือ

บางสวนใหแกเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย  โดยใหอธิบดีแตงต้ัง

กรรมการจํานวนไมเกินหาคน  ซ่ึงมีเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย

รวมเปนกรรมการดวย  เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี 

มาตรา ๒๑ หากปรากฏแกอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่วาเจาของ  ผูครอบครองหรือผูมี

สิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายยังไมดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่แจง

ตามมาตรา  ๒๐  หรือไดรับแจงจากเจาของ  ผูครอบครอง   หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย 

วาไมสามารถดําเนินการได  ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจซอมแซมหรือปรับปรุงแหลง 

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นได  โดยแจงเปนหนงัสือใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดิน

โดยชอบดวยกฎหมายซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนทราบลวงหนาภายในกําหนดเวลา 

อันสมควร 

เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ไดเขาดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียน  คาใชจายที่เกิดข้ึนจากการดําเนนิการดังกลาวใหเปนดังนี้ 



หนา   ๕๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๑) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ

จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้น  ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย 

(๒) ในกรณีที่เจาของ  ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา

ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบยีนนั้น  อธิบดีจะส่ังใหเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิ

โดยชอบดวยกฎหมายออกคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดโดยใหอธิบดีแตงต้ังกรรมการจํานวน 

ไมเกินหาคน   ซ่ึงมีเจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ ดินโดยชอบดวยกฎหมายรวมเปน 

กรรมการดวย  เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี 

มาตรา ๒๒ เจาของ  ผูครอบครอง  หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายผูใดไมพอใจ

ในจํานวนคาใชจายที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๑  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน

หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา ๒๓ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมแหลง

ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนไมวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นจะเปนที่ดินของรัฐหรือ

เอกชน   

ในกรณีที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่จัดใหเขาชมตามวรรคหนึ่งนั้นเปนที่ดินของรัฐ

อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได   

มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรแหลงซากดึกดําบรรพ 

ที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ  ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาต 

ใหบุคคลใดเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ ดินของรัฐนั้นได   

โดยบุคคลดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอน  และจายเงินคาตอบแทนและ

คาธรรมเนียมอื่นใหแกกรมทรัพยากรธรณี  เพื่อสมทบกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพตามระเบียบ 

ที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด   

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน

ใบอนุญาต  สําหรับการเขาไปดําเนินการในแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   



หนา   ๕๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๓ 

ซากดึกดําบรรพ 
 

 

มาตรา ๒๕ ผูใดพบส่ิงอันมีเหตุควรเชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพใหแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นแหงทองที่ที่พบนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ   

เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูรับแจงมีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใช
หรือเขาไปในสวนใด  ๆ  ของบริเวณที่มีการพบส่ิงที่เชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ  และจัดทําเครื่องหมาย
แสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  บริเวณดังกลาว  และรายงานอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

เมื่อไดรับรายงานตามวรรคสอง  ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน 

เมื่อกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นสมควรดําเนินการตามมาตรา  ๑๒  
มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  แลวแตกรณี  ใหคําส่ังตามวรรคสองมีผลบังคับตอไปจนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จ  และใหนํามาตรา  ๑๒  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็นวาไมสมควรดําเนินการตาม
มาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๒๖  ใหกรมทรัพยากรธรณีแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ยกเลิกคําส่ังตามวรรคสองโดยเร็ว 

มาตรา ๒๖ เมื่ออธิบดีเห็นวาซากดึกดําบรรพใดที่พบในราชอาณาจักรมีความสําคัญ 
หรือมีคุณคาในการศึกษาประวัติของโลก  บรรพชีวินวิทยา  บรรพชีววิทยา  หรือการลําดับชั้นหิน 
ตามหลกัเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  ใหอธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหซากดึกดําบรรพนั้นเปน
ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา   

เมื่อคณะกรรมการเห็นวาซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนส่ิงที่หายากและมีคุณคา
เปนพิเศษ  สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ใหอธิบดีประกาศรายละเอียดของซากดึกดําบรรพดังกลาว
ในราชกิจจานุเบกษา  และมีอํานาจดังนี้   

(๑) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นอยูในความครอบครองของเอกชนใหบุคคล
ดังกลาวสงมอบซากดึกดําบรรพนั้นใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง  โดยไดรับคาทดแทนตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด  หรือ 



หนา   ๖๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๒) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนนั้นอยูในความดูแลรักษาของหนวยงานอื่นของรัฐ  
อธิบดีจะมีหนังสือแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นสงมอบซากดึกดําบรรพดังกลาวใหแกกรมทรัพยากรธรณี
ก็ได 

มาตรา ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนผูใดไมพอใจในจํานวน
คาทดแทนที่ไดรับตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  (๑)  มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจง  คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดทําการคาซากดึกดําบรรพ  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี   
การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน

ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   
มาตรา ๒๙ ในกรณีซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนแลว  ชํารุด  เสียหาย  สูญหาย  หรือมกีารโอน  

หรือยายสถานที่เก็บรักษา  ใหเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นแจงเปนหนังสือตออธิบดี  
พนักงานเจาหนาที่  หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่มีการครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือควรทราบการชํารุด   เสียหาย  สูญหาย  หรือมีการโอน   
หรือยายสถานที่เก็บรักษา   

มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดซอมแซม  เปลี่ยนแปลง  หรือทําลาย  ซ่ึงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียน  
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี   

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  อายุใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต  และการออกใบแทน
ใบอนุญาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง   

มาตรา ๓๑ เพื่อประโยชนในการคุมครอง  รักษา  และอนุรักษไวซ่ึงซากดึกดําบรรพ 
ที่ข้ึนทะเบียนมิใหเสียหาย  ใหนําบทบัญญัติในมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  มาใชบังคับ
โดยอนโุลม   

มาตรา ๓๒ ผูใดจะจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 
การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไข 

ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๓ ผูใดนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง

เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร  ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 



หนา   ๖๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓๔ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซ่ึงไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอกราชอาณาจักร  

ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ 

การแจงตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

มาตรา ๓๕ หามมิใหผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ  หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ  

หรือเปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น  ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร  ออกนอก

ราชอาณาจักร  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต  การอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

หมวด  ๔ 

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 
 

 

มาตรา ๓๖ ใหมีพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพื่อประโยชน 

ในการพัฒนา  รวบรวม  และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  รวมทั้งเปนที่เก็บรักษา

ซากดึกดําบรรพเพื่อการเรียนรู  การวิจัย  การแสดง  และการอางอิง 

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จะจัดต้ังข้ึน   ณ   ที่ใด   หรือจะให

สถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ตลอดถึงการถอนสภาพ

พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผู เขาชมปฏิบั ติในระหวางเขาชมพิพิธภัณฑ 

ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได 

มาตรา ๓๗ ซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนที่อยูในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณี  

หากมีชนิดเดียวกันหลายชิ้น  อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง  ทบวง   กรม   หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

เปนผูเก็บรักษาซากดึกดําบรรพดังกลาวไวก็ได 



หนา   ๖๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมวด  ๕ 

กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ 
 

 

มาตรา ๓๘ ให จัดต้ังกองทุนข้ึนในกรมทรัพยากรธรณีเ รียกวา   “กองทุนจัดการซาก 

ดึกดําบรรพ”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับใชจายในการสนับสนุน  และสงเสริมการศึกษาวิจัย  

การอนุรักษ  การพัฒนา  การบริหารจัดการ  แหลงซากดึกดําบรรพ  ซากดึกดําบรรพ  การรวบรวม   

และจัดเก็บหลักฐานทางธรณวิีทยาและธรรมชาติวิทยา  และเก็บรักษาซากดึกดําบรรพ  ตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๓๙ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ  ประกอบดวย 

(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) คาธรรมเนียมการอนุญาตที่ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เงินคาตอบแทนและคาธรรมเนียมอื่นอันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ  ตามมาตรา  ๒๔ 

(๔) เงินคาเขาชม  คาบริการอื่น  หรือผลประโยชนใด  ๆ  อันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ  

ซากดึกดําบรรพ  และพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  ที่อยูในความครอบครอง

ของกรมทรัพยากรธรณี  ซ่ึงกรมทรัพยากรธรณีเปนผูเรียกเก็บ 

(๕) เงิน  หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๖) ดอกผล  หรือผลประโยชน  หรือรายไดอื่นใดที่เกิดจากกองทุนนี้ 

เงินและทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง  ใหสงเขากองทุนจัดการซากดึกดําบรรพโดยไมตองนําสง

กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

การรับเงิน  การเก็บรักษา  การจายเงิน  และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ  ใหเปนไปตาม

ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง   

มาตรา ๔๐ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้ 

(๑) การจายคาทดแทนตามมาตรา  ๑๒  มาตรา  ๑๔  มาตรา  ๒๕  และมาตรา  ๒๖ 

(๒) การจ ายค าซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ 

ตามมาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๓๑ 



หนา   ๖๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด  ๆ  ที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ 

(๔) เปนเงินชวยเหลือหรืออุดหนุนการดําเนินการใด  ๆ  เพื่อการอนุรักษ  การเก็บรักษา 
การพัฒนา  และการบริหารจัดการแหลงซากดึกดําบรรพ  ซากดึกดําบรรพ  หรือพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา  การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป

เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน 
มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง  ประกอบดวย  อธิบดีกรมทรัพยากรธรณ ี 

เปนประธาน  ผูแทนกรมศิลปากร  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ผูแทนสํานักงบประมาณ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  หรือเศรษฐศาสตร  จํานวน 
สองคน  เปนกรรมการ  และใหรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  เปนกรรมการ 
และเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจะต้ังผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได 
มาตรา ๔๒ ใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  มาใชบังคับกับการ

ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน  และการแตงต้ังคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน  โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๔๐ 
(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
มาตรา ๔๔ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน 

หาคน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน  ธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ  และการประเมินผล  
อยางนอยดานละหนึ่งคน  และใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 



หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจะต้ังผูชวยเลขานุการ 
อีกไมเกินสองคนก็ได 

ใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง  การพนจาก
ตําแหนง  และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน   
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน 
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ   
(๓) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวของกับกองทุนจากบุคคลใด  หรือเรียกบุคคลใด 

มาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 
มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุล  และบัญชีทําการ  สงสํานักงาน

การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทินทุกป 
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของ

กองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปปฏิทิน  เพื่อใหคณะกรรมการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

หมวด  ๖ 

การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 
 

 

มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขในการอนุญาต  ใหอธิบดี 

มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน  แตในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาต

ตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  อธิบดีจะส่ังพักใชใบอนุญาตไวจนกวาจะมี 

คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได 
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  หรือฝาฝนคําส่ังพักใชใบอนุญาต  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได 



หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ผูถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประเภทที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไมไดจนกวา 
จะพนสองปนับแตวันที่มีคําส่ังใหเพิกถอนใบอนุญาต   

มาตรา ๔๙ คําส่ังพักใชและคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต  ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ   

การแจงคําส่ังตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติหมวด  ๔  การแจง  ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับ  โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐ ในกรณีที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ส่ังไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใด
ตามความในพระราชบัญญัตินี้  หรือส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๗  หรือมาตรา  ๔๘  
บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

หมวด  ๗ 

พนักงานเจาหนาที ่
 

 

มาตรา ๕๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑) เขาไปในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา  ๑๒  แหลงซากดึกดําบรรพ  หรือสถานที่ใด   ๆ 

ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึน
ถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการงานของสถานที่นั้น   เพื่อตรวจสอบใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญติันี้   

(๒) ตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใด  ๆ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก  
หรือในเวลาทําการงานของสถานที่นั้น  ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้  และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาไดจะมีการยักยาย   
ซุกซอน  สงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร  หรือทําลายวัตถุ  ส่ิงของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
การกระทําความผิด   

(๓) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน  วัตถุ  ส่ิงของ  หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี 



หนา   ๖๖ 
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การตรวจคน  หรือยึดหรืออายัดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ

ตรวจคนตองเปนผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาขาราชการพลเรือนระดับหาหรือเทียบเทา  และพนักงาน

เจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการตรวจคน  หรือยึดหรืออายัด  และรายงานผลการตรวจคน  

หรือยึดหรืออายัด  เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป  ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไว 

แกผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะที่ตรวจคน  ถาไมมีผูครอบครองอยู  ณ  ที่นั้น  ใหพนักงาน

เจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทาํได   

เมื่อตรวจคน  หรือยึดหรืออายัดตาม  (๒)  หรือ  (๓)  แลว  ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะกระทํา

ตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง  ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก

แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร 

มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๓ ในการปฏิบั ติหนาที่ตามพระราชบัญญั ตินี้   พนักงานเจ าหนาที่ตองแสดง 

บัตรประจําตัว 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  ใหเปนไปตามแบบที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

หมวด  ๘ 

บทกําหนดโทษ 
 

 

มาตรา ๕๔ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๒๘  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  

หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ   

มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา  ๑๘  หรือมาตรา  ๓๐  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ข้ึนทะเบียนหรือ

ซากดึกดําบรรพที่ ข้ึนทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๙ หรือระเบียบที่อธิบดีกําหนดตาม

มาตรา  ๒๓  หรือมาตรา  ๓๖  วรรคสาม  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกิน 

หนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๕  หรือมาตรา  ๓๒  ตองระวางโทษปรับไมเกิน 

หาหมื่นบาท 

มาตรา ๕๘ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  (๑)  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 

หนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๕๙ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมไดแจงการคนพบตามมาตรา  ๒๕  หรือแจง

การครอบครองตามมาตรา  ๖๓  ออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหาป  หรือปรับไมเกินหาแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแลววาซากดึกดําบรรพดังกลาวเปน 

ซากดึกดําบรรพที่สมควรตองข้ึนทะเบียน  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  หากตรวจสอบแลววาซากดึกดําบรรพดังกลาวเปน 

ซากดึกดําบรรพที่สมควรตองข้ึนทะเบียน  ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่หายากและมีคุณคาเปนพิเศษ  

สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแตสองเทา

ถึงส่ีเทาของมูลคาซากดึกดําบรรพในวันที่กระทําความผิด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา ๖๐ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมตองข้ึนทะเบียน  ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน

การฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

มาตรา ๖๑ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไดข้ึนทะเบียนแลว  ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน

การฝาฝนมาตรา  ๓๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง  เปนการกระทําตอซากดึกดําบรรพที่ไดข้ึนทะเบียนแลว  

ซ่ึงเปนซากดึกดําบรรพที่หายากและมีคุณคาเปนพิเศษ  สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติที่อธิบดี

ประกาศกําหนดตามมาตรา  ๒๖  วรรคสอง  ตองระวางโทษจําคุกต้ังแตหนึ่งปถึงสิบป  หรือปรับต้ังแต

สองเทาถึงส่ีเทาของมูลคาซากดึกดําบรรพดังกลาวตามที่คณะกรรมการกําหนด  หรือทั้งจําทั้งปรับ 



หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล  และถูกลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้  

กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของนิติบุคคลนั้น  ตองรับโทษจําคุกหรือปรับ

ตามที่กฎหมายกําหนดสําหรับความผิดนั้น  ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทํา

ความผิดของนิติบุคคลนั้น 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๖๓ ผูใดเปนเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ใหมีหนังสือหรือแจงดวยวาจาใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบภายในหนึ่งปนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๖๔ ใหศูนยศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑไดโนเสาร  ศูนยวิจัยทรัพยากรแรและหิน  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ  พิพิธภัณฑสิรินธร  และพิพิธภัณฑแร - หิน  ที่อยูใน

ความดูแลของกรมทรัพยากรธรณีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ

ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 





หนา   ๖๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพท่ีสําคัญ 

ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสมควรอนุรักษไว  เพ่ือการศึกษาวิจัยในการสืบคนความเปนมาของประวัติของโลก  

อีกท้ังยังเปนมรดกทางธรรมชาติของแผนดิน  และมีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงเรียนรูและเปนแหลง

ทองเที่ยวท่ีสรางรายไดใหกับประเทศ  แตโดยที่ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายเพื่อคุมครอง  อนุรักษ  และการบริหาร

จัดการซากดึกดําบรรพไวเปนการเฉพาะ  เปนเหตุใหมีการลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพ  หรือขุดคนโดย 

ไมถูกหลักวิชาการทําใหซากดึกดําบรรพเหลานั้นถูกทําลาย  หรือนําไปเพื่อประโยชนทางการคา  ทําใหสูญเสีย

มรดกของแผนดินที่มีคุณคาย่ิงเปนจํานวนมาก  สมควรกําหนดใหมีกฎหมายเพื่อใหการคุมครอง   

อนุรักษ  และบริหารจัดการซากดึกดําบรรพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


