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พระราชบัญญัติ
คุมครองซากดึกดําบรรพ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการคุมครองซากดึกดําบรรพ
พระราชบัญ ญัติ นี้มีบ ทบั ญญั ติบางประการเกี่ ยวกั บการจํ ากั ดสิท ธิแ ละเสรี ภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้น ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญ ญัติ นี้ใ หใ ช บัง คับ เมื่อ พน กํา หนดหนึ่ งร อยแปดสิบ วัน นั บแตวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
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“ซากดึกดําบรรพ” หมายความวา ซากหรือรองรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกดําบรรพที่อยูในชั้น
เปลือกโลก หรือที่หลุดหรือที่นําออกมาจากชั้นเปลือกโลก ทั้งนี้ ไมรวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมาย
วาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
“แหลงซากดึกดําบรรพ” หมายความวา บริเวณที่มีการคนพบหรือเคยมีซากดึกดําบรรพ
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการหรือเจาหนาที่อื่นของรัฐซึ่งดํารงตําแหนง
ไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับสามหรือเทียบเทา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนดเพื่อใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๔) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(๕) หัวหนาผูบ ริหารทอ งถิ่นขององคกรปกครองส วนทองถิ่ น อื่น ที่มีก ฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตั้งขึ้นกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกประกาศกําหนดเพื่อ
ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อ นไขใหกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในกํากับของรัฐในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัย
(๒) การซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(๓) การซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลาย ซึ่งซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
(๔) การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
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มาตรา ๕ ใหรั ฐ มนตรีว าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล อมรัก ษาการ
ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และให มี อํ า นาจแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ กั บ ออกกฎกระทรวงกํ า หนด
คาธรรมเนี ยมไมเกิน อั ตราทายพระราชบัญญั ตินี้ ยกเว น คาธรรมเนียม และกําหนดกิจ การอื่น เพื่ อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองซากดึกดําบรรพ
มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการคุม ครองซากดึกดํา บรรพ ประกอบด วย ปลัด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปน ประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรม
ศิลปากร ผูแทนกระทรวงมหาดไทย ผูแทนกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด และผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน หาคน
ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง เป น กรรมการ และให ข า ราชการกรมทรั พ ยากรธรณี ที่ อ ธิ บ ดี ม อบหมาย
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหพิจารณาแตงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรูความสามารถ
และความเชี่ยวชาญดานธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ
คณะกรรมการจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได
มาตรา ๗ กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ มี ว าระอยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสองป กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
แทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งไวแลวนั้น
เมื่อ ครบกํา หนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยั งมิ ไดมี การแต งตั้ งกรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิ
ขึ้นใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนง เมื่อ
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(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ตองคําพิพากษาใหจําคุก และไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษานั้น
(๕) รัฐ มนตรีใ หออกตามมติของคณะกรรมการดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของกรรมการที่ ม าประชุ ม เนื่ อ งจากบกพร อ งต อ หน า ที่ หรื อ เป น ผู มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย
อยางรายแรง หรือกระทําการอันเปนปรปกษกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการคุมครองแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพตอรัฐมนตรี
(๒) กําหนดมาตรการและแนวทางการสงเสริมและสนับสนุนเพื่อการสํารวจการศึกษาวิจัย
การคุมครอง และการอนุรักษซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ
(๓) เสนอแนะตอรัฐ มนตรีห รืออธิบดี ใ หมี ปรับปรุ ง หรื อ แกไขกฎหมาย กฎกระทรวง
ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ หรือหลักเกณฑที่เกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ
(๔) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๔
(๕) ใหความเห็นชอบในการดําเนินการตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕
(๖) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคาทดแทนตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖
(๗) พิจารณากําหนดหลักเกณฑในการขึ้นทะเบียนแหลงซากดึกดําบรรพและซากดึกดําบรรพ
ตามมาตรา ๑๔ และมาตรา ๒๖
(๘) พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารในการจั ด ซื้ อ แหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ไ ด
ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๕
(๙) ใหความเห็นชอบในการกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการตามมาตรา ๒๓
(๑๐) ใหความเห็นชอบในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปดําเนิน การในแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ และกําหนดระเบียบวาดวยการเรียกเก็บคาตอบแทนและคาธรรมเนียม
เพื่อสมทบกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพตามมาตรา ๒๔
(๑๑) พิจารณากําหนดใหซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนเปนซากดึกดําบรรพที่สมควรเก็บรักษา
ไวเปนสมบัติของชาติและกําหนดมูลคาซากดึกดําบรรพตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง
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(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๐ การประชุม คณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุม ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งใหมีการประชุมอยางนอยปละสามครั้ง
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ
อยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับแกการประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
แหลงซากดึกดําบรรพ
มาตรา ๑๒ เพื่ อ ประโยชนใ นการศึก ษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ ประวัติ ข องโลก บรรพชี วิ น วิ ท ยา
บรรพชีววิทยา หรือการลําดับชั้นหิน ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหพื้นที่ใดเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือ
ซากดึกดําบรรพ
ประกาศตามวรรคหนึ่งตองระบุเขตทองที่ท่ีจะทําการสํารวจและศึกษาวิจัยพรอมดวยแผนที่
แสดงเขตสํารวจและศึกษาวิจัยแนบทายประกาศ และใหใชบังคับไดไมเกิน สามป ในกรณีที่ไมอาจ
ดําเนินการสํารวจและศึกษาวิจัยไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการขยายเวลาการใชบังคับประกาศดังกลาวไดอีกไมเกินสองครั้งครั้งละหนึ่งป
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๓ เมื่อไดประกาศเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒ แลว ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีสิทธิเขาไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยูภายในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยเพื่อขุดคน
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เก็บตัวอยาง และกระทํากิจการอื่นเทาที่จําเปนเพื่อการสํารวจและศึกษาวิจัย แตตองแจงเปนหนังสือ
ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิใ นที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมายทราบถึงกิจการที่ตองกระทํ า
ลวงหนากอนเริ่มกระทํากิจการนั้น
มาตรา ๑๔ เมื่ อ ปรากฏว า พื้ น ที่ บ ริ เ วณใดเป น แหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ
ตอการศึกษาประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยา หรือการลําดับชั้นหิน ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด ไมวาจะไดมีการประกาศเปนเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒ หรือไม
ก็ตาม ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพื้น ที่
บริเวณนั้น เปนแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน พรอมดวยแผนที่แ สดงเขตแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนนั้นแนบทายประกาศดวย
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดิน โดยชอบ
ดวยกฎหมายมีสิทธิไดรับคาทดแทนเนื่องจากไมอาจดําเนินงานหรือใชประโยชนในที่ดินตามภาวะปกติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด เวนแตเจาของผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายนั้นไดรับคาทดแทนตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม แลว การจายคาทดแทน
ใหคํานึงถึงจํานวนคาทดแทนที่บุคคลดังกลาวไดรับตามมาตรา ๑๒ วรรคสาม ดวย
การเปลี่ย นแปลงหรื อการเพิ กถอนเขตแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนตามวรรคหนึ่ ง
ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๕ ในกรณีที่อธิ บดีเ ห็น วา แหล งซากดึกดํ าบรรพที่ขึ้น ทะเบียนตามมาตรา ๑๔
ที่มิใ ชเปน ที่ดินของรัฐ เปน แหลงซากดึกดําบรรพที่สมควรสงวนไวเพื่อเปน สมบัติของชาติแ ละเพื่อ
ประโยชนในการดูแลรักษา คุมครอง และอนุรักษ ใหอธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมี
อํานาจจัดซื้อแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
ในกรณีที่ไมสามารถจัดซื้อแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนจากเจาของ ผูครอบครอง หรือ
ผูมีสิทธิใ นที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายได และมีความจําเปนที่จะตองไดม าซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนนั้น เพื่อประโยชนใ นการดูแ ลรักษา คุม ครองและอนุรักษ ใหดําเนินการเวนคืน แหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
มาตรา ๑๖ ผูมีสิทธิไดรับเงิน คาทดแทนตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ผูใดไมพ อใจ
ในจํานวนคาทดแทนมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับหนังสือใหมารับเงิน
คาทดแทนดังกลาว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
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มาตรา ๑๗ ภายใตบังคับมาตรา ๑๓ หามมิใหผูใดขุดคนในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตาม
มาตรา ๑๒ หรือเคลื่อ นยาย นําเอาไป ทําใหเสียหาย หรือทําลายซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพ หรือ
ซากดึกดําบรรพในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับ ใบอนุ ญาต การอนุ ญาต อายุใ บอนุญาต การต ออายุ ใ บอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม หรือทําลายแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนนั้น
หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน เวนแตจะกระทําตาม
คําสั่งของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๐ หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดี
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่อาจจะเกิดความเสียหายแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน เจาของ ผูครอบครองหรือผูมีสิทธิ
ในที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมาย จะดําเนิน การตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจ
จะเกิดขึ้นแกแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน หรือซากดึกดําบรรพที่อยูใ นแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนนั้นก็ได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดี พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นตั้งอยูทราบภายในสิบหาวัน นับตั้งแตวันที่ไดเริ่ม
ดําเนินการ
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นรายงานใหอธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา
การขอรับ ใบอนุ ญาต การอนุ ญาต อายุใ บอนุญาต การต ออายุ ใ บอนุญาต และการออก
ใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียน หากชํารุด พังทลาย หรือเสียหายไมวา
ดวยประการใด ๆ ใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายแจงการชํารุด
พังทลาย หรือเสียหายเปนหนังสือตออธิบดี พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่
ที่แ หลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น ตั้งอยูภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวัน ที่ทราบหรือควรทราบ
การชํารุด พังทลาย หรือเสียหายนั้น
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ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูรับแจงตามวรรคหนึ่ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รายงาน
ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๒๐ เพื่อประโยชนในการคุมครอง รักษา และอนุรักษไวซึ่งแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนมิใหเสียหาย อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่จะแจงเปนหนังสือใหเจาของ ผูครอบครอง
หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายดําเนินการซอมแซม หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่
ขึ้นทะเบียนที่อยูในความครอบครองของตน ใหอยูในสภาพที่เหมาะสมภายในกําหนดเวลาอันสมควร
ก็ได
เมื่อเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไดดําเนินการซอมแซม
หรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามที่ไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลวคาใชจายในการ
ดําเนินการดังกลาวใหเปนดังนี้
(๑) ในกรณีที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ
จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย
(๒) ในกรณีที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา
ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น ใหกรมทรัพยากรธรณีออกคาใชจายทั้งหมดหรือ
บางสวนใหแกเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย โดยใหอธิบดีแตงตั้ง
กรรมการจํานวนไมเกินหาคน ซึ่งมีเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย
รวมเปนกรรมการดวย เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี
มาตรา ๒๑ หากปรากฏแกอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่วาเจาของ ผูครอบครองหรือผูมี
สิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายยังไมดําเนินการใหแลวเสร็จตามที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่แจง
ตามมาตรา ๒๐ หรือไดรับแจงจากเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิใ นที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมาย
วาไมสามารถดําเนินการได ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจซอมแซมหรือปรับปรุงแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นได โดยแจงเปนหนังสือใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดิน
โดยชอบด ว ยกฎหมายซึ่ ง แหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ขึ้ น ทะเบี ย นทราบล ว งหน า ภายในกํ า หนดเวลา
อันสมควร
เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ไดเขาดําเนินการซอมแซมหรือปรับปรุงแหลงซากดึกดําบรรพ
ที่ขึ้นทะเบียน คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกลาวใหเปนดังนี้
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(๑) ในกรณีที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายไมไดมีการ
จัดหาประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น ใหกรมทรัพยากรธรณีเปนผูออกคาใชจาย
(๒) ในกรณีที่เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดิน โดยชอบดวยกฎหมายมีการจัดหา
ประโยชนจากแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้น อธิบดีจะสั่งใหเจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิ
โดยชอบดวยกฎหมายออกคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวนก็ไดโดยใหอธิบดีแตงตั้งกรรมการจํานวน
ไม เ กิ น ห า คน ซึ่ ง มี เ จ า ของ ผู ค รอบครอง หรื อ ผู มี สิ ท ธิ ใ นที่ ดิ น โดยชอบด ว ยกฎหมายร ว มเป น
กรรมการดวย เพื่อเสนอความเห็นตออธิบดี
มาตรา ๒๒ เจาของ ผูครอบครอง หรือผูมีสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมายผูใดไมพอใจ
ในจํานวนคาใชจายที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๑ มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๓ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมแหลง
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนไมวาแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนนั้น จะเปนที่ดิน ของรัฐหรือ
เอกชน
ในกรณีที่แหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่จัดใหเขาชมตามวรรคหนึ่งนั้นเปนที่ดินของรัฐ
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
มาตรา ๒๔ เพื่อ ประโยชนใ นการสง เสริม การศึ กษาและเผยแพรแ หลง ซากดึก ดําบรรพ
ที่ขึ้น ทะเบียนที่อยูใ นที่ดิน ของรัฐ ใหอธิบดีโดยความเห็น ชอบของคณะกรรมการมีอํานาจอนุญาต
ให บุ ค คลใดเข า ไปดํ า เนิ น การในแหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นที่ อ ยู ใ นที่ ดิ น ของรั ฐ นั้ น ได
โดยบุคคลดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอน และจายเงินคาตอบแทนและ
คาธรรมเนียมอื่น ใหแ กกรมทรัพยากรธรณี เพื่อสมทบกองทุน จัดการซากดึกดําบรรพตามระเบีย บ
ที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกําหนด
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต สําหรับการเขาไปดําเนิน การในแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้น ทะเบียนที่อยูในที่ดินของรัฐ
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๓
ซากดึกดําบรรพ
มาตรา ๒๕ ผูใ ดพบสิ่ ง อั น มี เ หตุ ค วรเชื่ อ ได ว า เป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ใ ห แ จ งเจ า พนั ก งาน
ทองถิ่นแหงทองที่ที่พบนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นผูรับแจงมีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใช
หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของบริเวณที่มีการพบสิ่งที่เชื่อไดวาเปนซากดึกดําบรรพ และจัดทําเครื่องหมาย
แสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณดังกลาว และรายงานอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคสอง ใหกรมทรัพยากรธรณีดําเนินการตรวจสอบเบื้องตนใหแลวเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับรายงาน
เมื่อกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็น สมควรดําเนินการตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ใหคําสั่งตามวรรคสองมีผลบังคับตอไปจนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จ และใหนํามาตรา ๑๒ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแลวเห็น วาไมสมควรดําเนิน การตาม
มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๒๖ ใหกรมทรัพยากรธรณีแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ยกเลิกคําสั่งตามวรรคสองโดยเร็ว
มาตรา ๒๖ เมื่ อ อธิ บ ดี เ ห็ น ว า ซากดึ ก ดํ า บรรพ ใ ดที่ พ บในราชอาณาจั ก รมี ค วามสํ า คั ญ
หรือมีคุณคาในการศึกษาประวัติของโลก บรรพชีวิน วิทยา บรรพชีววิทยา หรือการลําดับชั้น หิ น
ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด ใหอธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหซากดึกดําบรรพนั้นเปน
ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน และเสนอใหคณะกรรมการพิจารณา
เมื่อคณะกรรมการเห็นวาซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งเปนสิ่งที่หายากและมีคุณคา
เปนพิเศษ สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีประกาศรายละเอียดของซากดึกดําบรรพดังกลาว
ในราชกิจจานุเบกษา และมีอํานาจดังนี้
(๑) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นอยูในความครอบครองของเอกชนใหบุคคล
ดังกลาวสงมอบซากดึกดําบรรพนั้นใหแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแจง โดยไดรับคาทดแทนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือ
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(๒) ในกรณีที่ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนนั้นอยูในความดูแลรักษาของหนวยงานอื่นของรัฐ
อธิบดีจะมีหนังสือแจงใหหนวยงานของรัฐนั้นสงมอบซากดึกดําบรรพดังกลาวใหแกกรมทรัพยากรธรณี
ก็ได
มาตรา ๒๗ เจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนผูใดไมพอใจในจํานวน
คาทดแทนที่ไดรับตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง (๑) มีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๒๘ หามมิใหผูใดทําการคาซากดึกดําบรรพ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๙ ในกรณีซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนแลว ชํารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการโอน
หรือยายสถานที่เก็บรักษา ใหเจาของหรือผูครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นแจงเปนหนังสือตออธิบดี
พนักงานเจาหนาที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่มีการครอบครองซากดึกดําบรรพนั้นทราบ
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ ท ราบหรื อ ควรทราบการชํ า รุ ด เสี ย หาย สู ญ หาย หรื อ มี ก ารโอน
หรือยายสถานที่เก็บรักษา
มาตรา ๓๐ หามมิใหผูใดซอมแซม เปลี่ยนแปลง หรือทําลาย ซึ่งซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียน
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๑ เพื่ อ ประโยชน ใ นการคุ ม ครอง รั ก ษา และอนุ รั ก ษ ไ ว ซึ่ ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ
ที่ขึ้นทะเบียนมิใหเสียหาย ใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ผูใดจะจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ
การจัดแสดงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนใหเปน ไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๓ ผูใดนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลง
เปนรูปลักษณะอื่นเขามาในราชอาณาจักร ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
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มาตรา ๓๔ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดํา บรรพ ที่ไดถูก แปรสภาพหรื อ
เปลี่ยนแปลงเปนรูปลักษณะอื่น ซึ่งไมใชซากดึกดําบรรพที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร
ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบ
การแจงตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๓๕ หามมิใหผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพ หรือซากดึกดําบรรพที่ไดถูกแปรสภาพ
หรื อ เปลี่ ย นแปลงเป น รู ป ลั ก ษณะอื่ น ซึ่ ง เป น ซากดึ ก ดํ า บรรพ ที่ พ บในราชอาณาจั ก ร ออกนอก
ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให เป น ไปตามหลั กเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๔
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
มาตรา ๓๖ ใหมีพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพื่อประโยชน
ในการพัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเปนที่เก็บรักษา
ซากดึกดําบรรพเพื่อการเรียนรู การวิจัย การแสดง และการอางอิง
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จะจั ด ตั้ ง ขึ้ น ณ ที่ ใ ด หรื อ จะให
สถานที่ใ ดเปน พิพิธ ภัณฑซ ากดึ กดํา บรรพธรณี วิทยาและธรรมชาติวิท ยา ตลอดถึง การถอนสภาพ
พิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจออกระเบี ย บกํ า หนดให ผู เ ข า ชมปฏิ บั ติ ใ นระหว า งเข า ชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และจะกําหนดอัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
มาตรา ๓๗ ซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนที่อยูในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณี
หากมีชนิดเดียวกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
เปนผูเก็บรักษาซากดึกดําบรรพดังกลาวไวก็ได
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หมวด ๕
กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ
มาตรา ๓๘ ให จั ด ตั้ ง กองทุ น ขึ้ น ในกรมทรั พ ยากรธรณี เ รี ย กว า “กองทุ น จั ด การซาก
ดึกดําบรรพ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสําหรับใชจายในการสนับสนุน และสงเสริมการศึกษาวิจัย
การอนุรักษ การพัฒนา การบริหารจัดการ แหลงซากดึกดําบรรพ ซากดึกดําบรรพ การรวบรวม
และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และเก็บรักษาซากดึกดําบรรพ ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๙ กองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ ประกอบดวย
(๑) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) คาธรรมเนียมการอนุญาตที่ไดรับตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) เงินคาตอบแทนและคาธรรมเนียมอื่นอันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ ตามมาตรา ๒๔
(๔) เงินคาเขาชม คาบริการอื่น หรือผลประโยชนใด ๆ อันเกิดจากแหลงซากดึกดําบรรพ
ซากดึกดําบรรพ และพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ที่อยูในความครอบครอง
ของกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีเปนผูเรียกเก็บ
(๕) เงิน หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๖) ดอกผล หรือผลประโยชน หรือรายไดอื่นใดที่เกิดจากกองทุนนี้
เงิน และทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหสงเขากองทุนจัดการซากดึกดําบรรพโดยไมตองนําสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
การรับเงิน การเก็บรักษา การจายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๔๐ เงินกองทุนใหใชจายเพื่อกิจการดังตอไปนี้
(๑) การจายคาทดแทนตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๖
(๒) การจ า ยค า ซ อ มแซมหรื อ ปรั บ ปรุ ง แหล ง ซากดึ ก ดํ า บรรพ ห รื อ ซากดึ ก ดํ า บรรพ
ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๓๑
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(๓) เป น เงิ น ช ว ยเหลือ หรื อ อุด หนุน กิ จการใด ๆ ที่เ กี่ย วกับ การส งเสริ ม และพัฒ นาการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหลงซากดึกดําบรรพหรือซากดึกดําบรรพ
(๔) เปน เงิน ชวยเหลือหรือ อุดหนุน การดําเนิน การใด ๆ เพื่อการอนุรักษ การเก็บรักษา
การพัฒนา และการบริหารจัดการแหลงซากดึกดําบรรพ ซากดึกดําบรรพ หรือพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
(๕) เปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจัดสรรเงินกองทุนไมเกินรอยละหาของเงินกองทุนแตละป
เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารกองทุน
มาตรา ๔๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบดวย อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
เปนประธาน ผูแทนกรมศิลปากร ผูแ ทนกรมที่ดิน ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนกรมบัญชีกลาง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร จํานวน
สองคน เปน กรรมการ และใหร องอธิบดี กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งอธิบดี ม อบหมาย เปน กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะตั้งผูชวยเลขานุการอีกไมเกินสองคนก็ได
มาตรา ๔๒ ใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ มาใชบังคับกับการ
ดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน และการแตงตั้งคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาอนุมัติการจายเงินตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๐
(๒) บริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
(๓) รายงานสถานะการเงินและการจัดการกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๔๔ ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนจํานวน
หาคน ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจากผูที่มี
ความรูความสามารถและประสบการณดานการเงิน ธรณีวิทยาหรือซากดึกดําบรรพ และการประเมินผล
อยางนอยดานละหนึ่งคน และใหกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
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คณะกรรมการติด ตามและประเมิ น ผลการดํ าเนิ น งานของกองทุน จะตั้ ง ผู ชว ยเลขานุ ก าร
อีกไมเกินสองคนก็ได
ใหนํามาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการดํารงตําแหนง การพนจาก
ตํา แหน ง และการประชุ ม ของคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิน งานของกองทุ น
โดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุนมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมทั้งขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ
(๓) เรี ย กเอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วขอ งกั บ กองทุน จากบุ ค คลใด หรื อ เรี ย กบุ ค คลใด
มาชี้แจงขอเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล
มาตรา ๔๖ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุน จัดทํางบดุล และบัญชีทําการ สงสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน ทํารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีแ ละการเงินของ
กองทุนเสนอตอคณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อใหคณะกรรมการ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
หมวด ๖
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๗ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ใหอธิบดี
มีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาต
ต อ ศาลว า ได ก ระทํ า ความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ อธิ บ ดี จ ะสั่ ง พั ก ใช ใ บอนุ ญ าตไว จ นกว า จะมี
คําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใ ดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตได
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ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับ ใบอนุญ าตประเภทที่ถูกเพิกถอนนั้ น อีกไมไ ดจนกว า
จะพนสองปนับแตวันที่มีคําสั่งใหเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา ๔๙ คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต
ทราบ
การแจงคําสั่งตามวรรคหนึ่งใหนําบทบัญญัติหมวด ๔ การแจง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับ โดยอนุโลม
มาตรา ๕๐ ในกรณีที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่สั่งไมอนุญาตตามคําขอของบุคคลใด
ตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘
บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
หมวด ๗
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๕๑ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในเขตสํารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา ๑๒ แหลงซากดึกดําบรรพ หรือสถานที่ใด ๆ
ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึ ง พระอาทิ ต ย ต ก หรื อ ในเวลาทํ า การงานของสถานที่ นั้ น เพื่ อ ตรวจสอบให ก ารเป น ไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) ตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในเวลาทําการงานของสถานที่นั้น ในกรณี ที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว ามีการกระทําความผิ ดตาม
พระราชบัญญั ตินี้ และมี เหตุ อัน ควรเชื่อ ได วาหากเนิ่น ช ากวาจะเอาหมายคน มาได จะมีการยัก ยา ย
ซุกซอน สงหรือ นําออกนอกราชอาณาจักร หรือ ทําลายวั ตถุ สิ่ง ของ หรือเอกสารที่เกี่ย วของกั บ
การกระทําความผิด
(๓) ยึดหรืออายัดทรัพยสิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนในการตรวจสอบหรือดําเนินคดี
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การตรวจคน หรือยึดหรืออายัดตาม (๒) หรือ (๓) พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการ
ตรวจคนตองเปน ผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับหาหรือเทียบเทา และพนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงความบริสุทธิ์กอนการตรวจคน หรือยึดหรืออายัด และรายงานผลการตรวจคน
หรือยึดหรืออายัด เปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดทําสําเนารายงานดังกลาวไว
แกผูครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะที่ตรวจคน ถาไมมีผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงาน
เจาหนาที่สงมอบสําเนารายงานนั้นใหแกผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได
เมื่อตรวจคน หรือยึดหรืออายัดตาม (๒) หรือ (๓) แลว ถายังดําเนินการไมแลวเสร็จจะกระทํา
ตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาทําการของสถานที่นั้นก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
แกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา ๕๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๓ ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต อ งแสดง
บัตรประจําตัว
บัตรประจําตั วพนัก งานเจ าหนา ที่ ใหเปน ไปตามแบบที่ รัฐ มนตรีกําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๘
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๕๔ ผูใ ดฝาฝน มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งป
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการทําลายแหลงซากดึกดําบรรพที่ขึ้นทะเบียนหรือ
ซากดึกดําบรรพที่ ขึ้น ทะเบียน ต องระวางโทษจํ าคุกไมเกิน หนึ่ง ป หรือปรับไม เกิน หนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๕๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๙ หรื อ ระเบี ย บที่ อ ธิ บ ดี กํ า หนดตาม
มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๓๖ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๒ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท
มาตรา ๕๘ ผูใ ดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง (๑) ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๕๙ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมไดแจงการคนพบตามมาตรา ๒๕ หรือแจง
การครอบครองตามมาตรา ๖๓ ออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หากตรวจสอบแล ว ว า ซากดึ กดํ า บรรพ ดั ง กล า วเป น
ซากดึกดําบรรพที่สมควรตองขึ้นทะเบียน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
การกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคหนึ่ ง หากตรวจสอบแล ว ว า ซากดึ กดํ า บรรพ ดั ง กล า วเป น
ซากดึ กดํา บรรพที่สมควรตองขึ้น ทะเบีย น ซึ่งเปน ซากดึก ดําบรรพที่ หายากและมีคุ ณคา เปน พิเศษ
สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองเทา
ถึงสี่เทาของมูลคาซากดึกดําบรรพในวันที่กระทําความผิด หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๐ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไมตองขึ้นทะเบียน ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๖๑ ผูใดสงหรือนําซากดึกดําบรรพที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ออกนอกราชอาณาจักรอันเปน
การฝาฝนมาตรา ๓๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําตอซากดึกดําบรรพที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ซึ่งเปนซากดึกดําบรรพที่หายากและมีคุณคาเปนพิเศษ สมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติที่อธิบดี
ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแต
สองเทาถึงสี่เทาของมูลคาซากดึกดําบรรพดังกลาวตามที่คณะกรรมการกําหนด หรือทั้งจําทั้งปรับ

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๖๘
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 ใหศูน ยศึกษาวิจัย และพิ พิธภัณ ฑไดโนเสาร ศูน ยวิ จัยทรั พยากรแรแ ละหิ น
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑสิรินธร และพิพิธภัณฑแร - หิน ที่อยูใน
ความดูแลของกรมทรัพยากรธรณีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑซากดึกดําบรรพ
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๒ ก

หนา ๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการคนพบซากดึกดําบรรพที่สําคัญ
ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสมควรอนุรักษไว เพื่อการศึกษาวิจัยในการสืบคนความเปนมาของประวัติของโลก
อีกทั้งยังเปนมรดกทางธรรมชาติของแผนดิน และมี ศักยภาพในการพั ฒนาเปนแหลงเรี ยนรูและเปนแหล ง
ทองเที่ยวที่สรางรายไดใหกับประเทศ แตโดยที่ในปจจุบันยังไมมีกฎหมายเพื่อคุมครอง อนุรักษ และการบริหาร
จัดการซากดึกดําบรรพไวเปนการเฉพาะ เปนเหตุใหมีการลักลอบขุดคนซากดึกดําบรรพ หรือขุดคนโดย
ไมถูกหลักวิชาการทําใหซากดึกดําบรรพเหลานั้นถูกทําลาย หรือนําไปเพื่อประโยชนทางการคา ทําใหสูญเสีย

มรดกของแผน ดิน ที่มี คุณ คา ยิ่ง เป น จํ านวนมาก สมควรกํา หนดใหมี กฎหมายเพื่ อใหก ารคุม ครอง
อนุรักษ และบริหารจัดการซากดึกดําบรรพเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

