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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 

  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง

มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 41 มาตรา 42 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ พ.ศ. 2551” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“ซากดึกด าบรรพ์” หมายความว่า ซากหรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในสมัยดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในชั้น

เปลือกโลก หรือที่หลุดหรือที่น าออกมาจากชั้นเปลือกโลก  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงโบราณวัตถุตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

“แหล่งซากดึกด าบรรพ์” หมายความว่า บริเวณที่มีการค้นพบหรือเคยมีซากดึกด าบรรพ์  

                                                           
1 มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 



“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่าข้าราชการพลเรือนระดับสามหรือเทียบเท่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดเพ่ือให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(3) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(4) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

(5) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศก าหนดเพ่ือยกเว้น 

ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขให้กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานในก ากับของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(1) การขุดค้นในเขตส ารวจและศึกษาวิจัย 

(2) การซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือท าลายแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
หรือซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน 

(3) การซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือท าลาย ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน 

(4) การจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน 

  
มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตรา
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียม และก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ 



มาตรา 62  ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกด าบรรพ์ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อธิบดีกรมศิลปากร ผู้แทน
กระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด และผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ และให้ข้าราชการกรมทรัพยากร
ธรณีที่อธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งให้พิจารณาแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์ 

คณะกรรมการจะตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ 
  
มาตรา 7  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง

พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทน

อยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

เมื่อครบก าหนดตามวาระตามวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้ นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม ่

  
มาตรา 8  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(4) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก และได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษานั้น 

(5) รัฐมนตรีให้ออกตามมติของคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ที่มาประชุม เนื่องจากบกพร่องต่อหน้าที่ หรือเป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง หรือกระท าการอันเป็น
ปรปักษ์กับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 9  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) เสนอแนะนโยบายการคุ้มครองแหล่งซากดึกด าบรรพ์และซากดึกด าบรรพ์ต่อรัฐมนตรี 

                                                           
2 มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 



(2 )  ก าหนดมาตรการและแนวทางการส ่ง เสร ิมและสนับสนุนเ พื ่อการส ารวจ การ
ศึกษาวิจัย การคุ้มครอง และการอนุรักษ์ซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์และซากดึกด าบรรพ์ 

(3) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีหรืออธิบดีให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง ประกาศ 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวกับแหล่งซากดึกด าบรรพ์และซากดึกด าบรรพ์ 

(4) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา 4 

(5) ให้ความเห็นชอบในการด าเนินการตามมาตรา 12 มาตรา 14 และมาตรา 15 

(6) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าทดแทนตามมาตรา 12 มาตรา 14 
และมาตรา 26 

(7) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกด าบรรพ์และซากดึกด าบรรพ์ตาม
มาตรา 14 และมาตรา 26 

(8) พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดซื้อแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา 15 

(9) ให้ความเห็นชอบในการก าหนดอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการตามมาตรา 23 

(10) ให้ความเห็นชอบในการอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปด าเนินการในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้ น
ทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐ และก าหนดระเบียบว่าด้วยการเรียกเก็บค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมเพ่ือสมทบ
กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ตามมาตรา 24 

(11) พิจารณาก าหนดให้ซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่สมควรเก็บรักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติและก าหนดมูลค่าซากดึกด าบรรพ์ตามมาตรา 26 วรรคสอง 

(12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ 

  
มาตรา 10  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ ่งใน การ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

การประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสามครั้ง 

  
มาตรา 11  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใด

อย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ให้น ามาตรา 10 มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 



หมวด 2 

แหล่งซากดึกด าบรรพ์ 
 

  
มาตรา 12  เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยา 

หรือการล าดับชั้นหิน ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้พ้ืนที่ใดเป็นเขตส ารวจและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแหล่งซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด าบรรพ์ 

ประกาศตามวรรคหนึ่งต้องระบุเขตท้องที่ที่จะท าการส ารวจและศึกษาวิจัยพร้อมด้วยแผนที่แสดงเขต
ส ารวจและศึกษาวิจัยแนบท้ายประกาศ และให้ใช้บังคับได้ไม่เกินสามปี ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการส ารวจและ
ศึกษาวิจัยได้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการขยายเวลาการใช้
บังคับประกาศดังกล่าวได้อีกไม่เกินสองครั้งครั้งละหนึ่งปี 

เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเนื่องจากไม่อาจด าเนินงานหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินตามภาวะปกติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 13  เมื่อได้ประกาศเขตส ารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา 12 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิ

เข้าไปในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืนที่อยู่ภายในเขตส ารวจและศึกษาวิจัยเพ่ือขุดค้นเก็บตัวอย่าง และกระท า
กิจการอ่ืนเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการส ารวจและศึกษาวิจัย แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายทราบถึงกิจการที่ต้องกระท าล่วงหน้าก่อนเริ่มกระท ากิจการนั้น 

  
มาตรา 14  เมื่อปรากฏว่าพ้ืนที่บริเวณใดเป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่มีความส าคัญต่อการศึกษา

ประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยา หรือการล าดับชั้นหิน ตามหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการก าหนด ไม่
ว่าจะได้มีการประกาศเป็นเขตส ารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา 12 หรือไม่ก็ตาม ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้พื้นที่บริเวณนั้นเป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน 
พร้อมด้วยแผนที่แสดงเขตแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนนั้นแนบท้ายประกาศด้วย 

เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วย
กฎหมายมีสิทธิได้รับค่าทดแทนเนื่องจากไม่อาจด าเนินงานหรือใช้ประโยชน์ในที่ดินตามภาวะปกติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด เว้นแต่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย
นั้นได้รับค่าทดแทนตามมาตรา 12 วรรคสาม แล้ว การจ่ายค่าทดแทนให้ค านึงถึงจ านวนค่าทดแทนที่บุคคล
ดังกล่าวได้รับตามมาตรา 12 วรรคสาม ด้วย 



การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิกถอนเขตแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง  ให้
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 15  ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 14 ที่มิใช่เป็นที่ดิน

ของรัฐ เป็นแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่สมควรสงวนไว้เพ่ือเป็นสมบัติของชาติและเพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษา 
คุ้มครอง และอนุรักษ์ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจจัดซื้อแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้น
ทะเบียนตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดซื้อแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายได้ และมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้นเพ่ือ
ประโยชน์ในการดูแลรักษา คุ้มครองและอนุรักษ์ ให้ด าเนินการเวนคืนแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 

  
มาตรา 16  ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนตามมาตรา 12 และมาตรา 14 ผู้ใดไม่พอใจในจ านวนค่า

ทดแทนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือให้มารับเงินค่าทดแทนดังกล่าว ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 17  ภายใต้บังคับมาตรา 13 ห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นในเขตส ารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา 12 

หรือเคลื่อนย้าย น าเอาไป ท าให้เสียหาย หรือท าลายซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ในเขตส ารวจและ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 18  ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม หรือท าลายแหล่งซากดึก

ด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หรือซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้น หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือ
ปลูกสร้างอาคารในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะกระท าตามค าสั่งของอธิบดีหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามมาตรา 20 หรือได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายแก่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ ขึ้นทะเบียน
หรือซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน เจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย จะด าเนินการตามสมควรเพ่ือป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่แหล่งซากดึกด า
บรรพ์ที่ข้ึนทะเบียน หรือซากดึกด าบรรพ์ที่อยู่ในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนนั้นก็ได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือ



ให้อธิบดี พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้นตั้งอยู่
ทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้เริ่มด าเนินการ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับแจ้งตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรายงานให้อธิบดี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 19  แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน หากช ารุด พังทลาย หรือเสียหายไม่ว่าด้วย

ประการใด ๆ ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายแจ้งการช ารุด พังทลาย หรือ
เสียหายเป็นหนังสือต่ออธิบดี พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้น
ทะเบียนนั้นตั้งอยู่ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ทราบหรือควรทราบการช ารุด พังทลาย หรือเสียหายนั้น 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรายงานให้อธิบดี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา 20  เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครอง รักษา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้น

ทะเบียนมิให้เสียหาย อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ ผู้ค รอบครอง หรือผู้มีสิทธิ
ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายด าเนินการซ่อมแซม หรือปรับปรุงแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในความ
ครอบครองของตน ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมภายในก าหนดเวลาอันสมควรก็ได้ 

เมื่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายได้ด าเนินการซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้วค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าว
ให้เป็นดังนี้ 

(1) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มี การจัดหา
ประโยชน์จากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนนั้น ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

(2) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมีการจัดหา
ประโยชน์จากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้น ให้กรมทรัพยากรธรณีออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วน
ให้แก่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการจ านวนไม่เกิน
ห้าคน ซึ่งมีเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือเสนอ
ความเห็นต่ออธิบดี 
 

มาตรา 21  หากปรากฏแก่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือผู้มีสิทธิใน
ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายยังไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามที่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งตามมาตรา 20 หรือ



ได้รับแจ้งจากเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายว่าไม่สามารถด าเนินการได้ ให้อธิบดี
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ ้นทะเบียนนั้นได้ โดยแจ้งเป็น
หนังสือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน
ทราบล่วงหน้าภายในก าหนดเวลาอันสมควร 

เมื่ออธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าด าเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกด าบรรพ์ท่ี
ขึ้นทะเบียน ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าวให้เป็นดังนี้ 

(1) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ได้มี การจัดหา
ประโยชน์จากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนนั้น ให้กรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

(2) ในกรณีที่เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายมีการจัดหา
ประโยชน์จากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้น อธิบดีจะสั่งให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิโดยชอบ
ด้วยกฎหมายออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการจ านวนไม่เกินห้าคน ซึ่งมีเจ้าของ 
ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายร่วมเป็นกรรมการด้วย เพ่ือเสนอความเห็นต่ออธิบดี 

  
มาตรา 22  เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้มีสิทธิในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายผู้ใดไม่พอใจใน

จ านวนค่าใช้จ่ายที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 20 หรือมาตรา 21 มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 23  ให้อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบก าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมแหล่งซาก

ดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนไม่ว่าแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนนั้นจะเป็นที่ดินของรัฐหรือเอกชน 

ในกรณีที่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่จัดให้เข้าชมตามวรรคหนึ่งนั้นเป็นที่ดินของรัฐ 
อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะก าหนดอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่นด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 24  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน

ที่อยู่ในที่ดินของรัฐ ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอ านาจอนุญาตให้บุคคลใดเข้าไปด าเนินการใน
แหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐนั้นได้ โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบก่อน และจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมอ่ืนให้แก่กรมทรัพยากรธรณี เพ่ือสมทบกองทุนจัดการ
ซากดึกด าบรรพ์ตามระเบียบที่อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการก าหนด 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน
ใบอนุญาต ส าหรับการเข้าไปด าเนินการในแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในที่ดินของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



หมวด 3 

ซากดึกด าบรรพ์ 
 

  
มาตรา 25  ผู้ใดพบสิ่งอันมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเป็นซากดึกด าบรรพ์ให้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง

ท้องที่ท่ีพบนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับแจ้งมีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือ
เข้าไปในส่วนใด ๆ ของบริเวณที่มีการพบสิ่งที่เชื่อได้ว่าเป็นซากดึกด าบรรพ์ และจัดท าเครื่องหมายแสดงการห้าม
นั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณดังกล่าว และรายงานอธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง 

เมื่อได้รับรายงานตามวรรคสอง ให้กรมทรัพยากรธรณีด าเนินการตรวจสอบเบื้องต้นให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน 

เมื่อกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแล้วเห็นสมควรด าเนินการตามมาตรา 12 มาตรา 
14 หรือมาตรา 26 แล้วแต่กรณี ให้ค าสั่งตามวรรคสองมีผลบังคับต่อไปจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ และให้น า
มาตรา 12 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีที่กรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบตามวรรคสามแล้วเห็นว่าไม่สมควรด าเนินการตามมาตรา 
12 มาตรา 14 หรือมาตรา 26 ให้กรมทรัพยากรธรณีแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการยกเลิกค าสั่งตามวรรค
สองโดยเร็ว 

  
มาตรา 26  เมื่ออธิบดีเห็นว่าซากดึกด าบรรพ์ใดที่พบในราชอาณาจักรมีความส าคัญหรือมีคุณค่า

ในการศึกษาประวัติของโลก บรรพชีวินวิทยา บรรพชีววิทยา หรือการล าดับชั้นหินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ก าหนด ให้อธิบดีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ซากดึกด าบรรพ์นั้นเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน และเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณา 

เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่า
เป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้อธิบดีประกาศรายละเอียดของซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวในราช
กิจจานุเบกษา และมีอ านาจดังนี้ 

(1) ในกรณีที ่ซากดึกด าบรรพ์ที ่ขึ ้นทะเบียนนั ้นอยู ่ในความครอบครองของเอกชน  ให้บุคคล
ดังกล่าวส่งมอบซากดึกด าบรรพ์นั้นให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง โดย
ได้รับค่าทดแทนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด หรือ 

(2) ในกรณีที่ซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนนั้นอยู่ในความดูแลรักษาของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ อธิบดี
จะมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้นส่งมอบซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวให้แก่กรมทรัพยากรธรณีก็ได้ 



มาตรา 27  เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนผู้ใดไม่พอใจในจ านวนค่า
ทดแทนที่ได้รับตามมาตรา 26 วรรคสอง (1) มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ค า
วินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  
มาตรา 28  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการค้าซากดึกด าบรรพ์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 29  ในกรณีซากดึกด าบรรพ์ที่ข้ึนทะเบียนแล้ว ช ารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการโอนหรือ

ย้ายสถานที่เก็บรักษา ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากดึกด าบรรพ์นั้นแจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี พนักงานเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการครอบครองซากดึกด าบรรพ์นั้นทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
หรือควรทราบการช ารุด เสียหาย สูญหาย หรือมีการโอนหรือย้ายสถานที่เก็บรักษา 

  
มาตรา 30  ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือท าลาย ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ที่ ขึ้นทะเบียน 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต อายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทน

ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 31  เพ่ือประโยชน์ในการคุ้มครอง รักษา และอนุรักษ์ไว้ซึ่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนมิ

ให้เสียหาย ให้น าบทบัญญัติในมาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 32  ผู้ใดจะจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบ 

การจัดแสดงซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนด 

  
มาตรา 33  ผู้ใดน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็น

รูปลักษณะอ่ืนเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 



มาตรา 34  ผู้ ใดส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ ได้ถูกแปรสภาพหรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งไม่ใช่ซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักรต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้อธิบดีทราบ 

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 35  ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือ

เปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน ซึ่งเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักร ออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาต การอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 4 

พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

 

 

มาตรา 36  ให้มีพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาเพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา รวมทั้งเป็นที่เก็บรักษาซากดึกด าบรรพ์เพ่ือ
การเรียนรู้ การวิจัย การแสดง และการอ้างอิง 

พิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะให้สถานที่
ใดเป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์
ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้อธิบดีมีอ านาจออกระเบียบก าหนดให้ผู้เข้าชมปฏิบัติในระหว่างเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกด า
บรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และจะก าหนดอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนด้วยก็ได้ 

  
มาตรา 37  ซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนที่อยู่ในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณีหากมี

ชนิดเดียวกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตให้กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้เก็บรักษาซากดึกด า
บรรพ์ดังกล่าวไว้ก็ได้ 
  

หมวด 5 

กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ 



มาตรา 38  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นในกรมทรัพยากรธรณีเรียกว่า  “กองทุนจัดการซากดึกด า
บรรพ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนส าหรับใช้จ่ายในการสนับสนุน และส่งเสริมการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การ
พัฒนา การบริหารจัดการ แหล่งซากดึกด าบรรพ์ ซากดึกด าบรรพ์ การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา
และธรรมชาติวิทยา และเก็บรักษาซากดึกด าบรรพ์ ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 39  กองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ ประกอบด้วย 

(1) เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้ 
(2) ค่าธรรมเนียมการอนุญาตท่ีได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) เงินค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมอื่นอันเกิดจากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ตามมาตรา 24 

(4) เงินค่าเข้าชม ค่าบริการอ่ืน หรือผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ซากดึกด า
บรรพ์ และพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ที่อยู่ในความครอบครองของกรมทรัพยากรธรณี 
ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีเป็นผู้เรียกเก็บ 

(5) เงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(6) ดอกผล หรือผลประโยชน์ หรือรายได้อ่ืนใดที่เกิดจากกองทุนนี้ 
เงินและทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์โดยไม่ต้องน าส่ง

กระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

การรับเงิน การเก็บรักษา การจ่ายเงิน และการบริหารกองทุนจัดการซากดึกด าบรรพ์ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา 40  เงินกองทุนให้ใช้จ่ายเพ่ือกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) การจ่ายค่าทดแทนตามมาตรา 12 มาตรา 14 มาตรา 25 และมาตรา 26 

(2) การจ่ายค่าซ่อมแซมหรือปรับปรุงแหล่งซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด าบรรพ์ ตามมาตรา 20 
มาตรา 21 และมาตรา 31 

(3) เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกิจการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับแหล่งซากดึกด าบรรพ์หรือซากดึกด าบรรพ์ 

(4) เป็นเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินการใด ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ การเก็บรักษา การพัฒนา 
และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกด าบรรพ์ ซากดึกด าบรรพ์ หรือพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและ
ธรรมชาติวิทยา การรวบรวมและจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา 

(5) เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 



คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจจัดสรรเงินกองทุนไม่เกินร้อยละห้าของเงินกองทุนแต่ละปีเพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 

  
มาตรา 413  ให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อธิบดีกรมทรัพยากร

ธรณี เป็นประธาน ผู ้แทนกรมศิลปากร ผู ้แทนกรมที ่ด ิน ผู ้แทนส านักงานปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการเงิน การบัญชี กฎหมาย หรือเศรษฐศาสตร์ จ านวนสอง
คน เป็นกรรมการ และให้รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีซึ่งอธิบดีมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสองคนก็ได้ 
  
มาตรา 42  ให้น ามาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 10 และมาตรา 11 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การประชุมของคณะกรรมการบริหารกองทุน และการแต่ งตั้ง
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริหารกองทุน โดยอนุโลม 

มาตรา 43  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 40 

(2) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนด 

(3) รายงานสถานะการเง ินและการจ ัดการกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด 

  
มาตรา 44  ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจ านวนห้าคน 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ด้านการเงิน ธรณีวิทยาหรือซากดึกด าบรรพ์ และการประเมินผลอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน และ
ให้กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนจะตั้งผู้ช่วยเลขานุการอีกไม่เกินสอง
คนก็ได ้

ให้น ามาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 10 มาใช้บังคับกับการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
และการประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนโดยอนุโลม 

 

                                                           
3 มาตรา 41 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 



มาตรา 45  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกองทุนมีอ านาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(1) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน 

(2) รายงานผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ 

(3) เรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผล 

  
มาตรา 46  ให้คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดท างบดุล และบัญชีท าการ ส่งส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินตรวจสอบและรับรองภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินท ารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินของกองทุน

เสนอต่อคณะกรรมการภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน เพ่ือให้คณะกรรมการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือทราบ 

  
หมวด 6 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต 

 

 

มาตรา 47  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่ง
พักใช้ใบอนุญาตได้มีก าหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

  
มาตรา 48  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าการฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 
ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตประเภทที่ถูกเพิกถอนนั้นอีกไม่ได้จนกว่าจะพ้นสองปี

นับแต่วันที่มีค าสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต 

  
มาตรา 49  ค าสั่งพักใช้และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาต

ทราบ 

การแจ้งค าสั่งตามวรรคหนึ่งให้น าบทบัญญัติหมวด 4 การแจ้ง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

 



มาตรา 50  ในกรณีที่อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่อนุญาตตามค าขอของบุคคลใดตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 47 หรือมาตรา 48 บุคคลนั้นมีสิทธิอุทธรณ์
เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

  
หมวด 7 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
 

  
มาตรา 51  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจ 

(1) เข้าไปในเขตส ารวจและศึกษาวิจัยตามมาตรา 12 แหล่งซากดึกด าบรรพ์ หรือสถานที่ใด ๆ ที่มี
เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
หรือในเวลาท าการงานของสถานที่นั้น เพ่ือตรวจสอบให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ตรวจค้นสถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาท าการงานของสถานที่นั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
เหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้จะมีการยักย้าย ซุกซ่อน ส่งหรือน าออกนอกราชอาณาจักร 
หรือท าลายวัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิด 

(3) ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน วัตถุ สิ่งของ หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบหรือด าเนินคดี 

การตรวจค้น หรือยึดหรืออายัดตาม (2) หรือ (3) พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการตรวจค้น
ต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับห้าหรือเทียบเท่า และพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงความ
บริสุทธิ์ก่อนการตรวจค้น หรือยึดหรืออายัด และรายงานผลการตรวจค้น หรือยึดหรืออายัด เป็นหนังสือต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ตลอดจนจัดท าส าเนารายงานดังกล่าวไว้แก่ผู้ครอบครองสถานที่หรือยานพาหนะที่ตรวจค้น 
ถ้าไม่มีผู้ครอบครองอยู่ ณ ที่นั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งมอบส าเนารายงานนั้นให้แก่ผู้ครอบครองดังกล่าวในทันทีที่
กระท าได้ 

เมื่อตรวจค้น หรือยึดหรืออายัดตาม (2) หรือ (3) แล้ว ถ้ายังด าเนินการไม่แล้วเสร็จจะกระท า
ต่อไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลาท าการของสถานที่นั้นก็ได้ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามสมควร 

  



มาตรา 52  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา 53  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัว 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

  
หมวด 8 

บทก าหนดโทษ 

 

  
มาตรา 54  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 17 หรือมาตรา 28 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 55  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 18 หรือมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการท าลายแหล่งซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนหรือ
ซากดึกด าบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

  
มาตรา 56  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 มาตรา 29 หรือระเบียบที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 23 

หรือมาตรา 36 วรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 57  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 หรือมาตรา 32 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 58  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 26 วรรคสอง (1) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 59  ผู้ใดส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ที่ไม่ได้แจ้งการค้นพบตามมาตรา 25 หรือแจ้งการ

ครอบครองตามมาตรา 63 ออกนอกราชอาณาจักร อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 



การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าว เป็นซากดึกด า
บรรพ์ที่สมควรต้องขึ้นทะเบียน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ด แสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ 

การกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง หากตรวจสอบแล้วว่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวเป็นซากดึกด า
บรรพ์ที่สมควรต้องข้ึนทะเบียน ซึ่งเป็นซากดึกด าบรรพ์ที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษสมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองเท่าถึงสี่เท่าของมูลค่าซากดึกด าบรรพ์ในวันที่
กระท าความผิด หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 60  ผู้ใดส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน ออกนอกราชอาณาจักรอันเป็น

การฝ่าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 61  ผู้ใดส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ออกนอกราชอาณาจักรอันเป็น

การฝ่าฝืนมาตรา 35 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าต่อซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วซึ่งเป็น
ซากดึกด าบรรพ์ที่หายากและมีคุณค่าเป็นพิเศษ สมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติที่อธิบดีประกาศก าหนดตาม
ม า ต ร า  2 6  ว ร ร ค ส อ ง  ต้ อ ง ร ะ ว า ง โ ท ษ จ า คุ ก ตั้ ง แ ต่ ห นึ่ ง ปี ถึ ง สิ บ ปี  ห รื อ ป รั บ 
ตั้งแต่สองเท่าถึงสี่เท่าของมูลค่าซากดึกด าบรรพ์ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 624  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคลและถูกลงโทษ ถ้าการกระท าความผิดของ

นิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการ
หรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น 
ๆ ด้วย 

  
บทเฉพาะกาล 

 

มาตรา 63  ผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองซากดึกด าบรรพ์อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ ให้มีหนังสือหรือแจ้งด้วยวาจาให้อธิบดีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ทราบภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ 

                                                           
4 มาตรา 62 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 
2560 



เจ้าของหรือผู้ครอบครองซากดึกด าบรรพ์ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
หนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 64  ให้ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน พิพิธภัณฑ์

สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์สิรินธร และพิพิธภัณฑ์แร่ - หิน ที่อยู่ในความดูแลของกรม
ทรัพยากรธรณีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นพิพิธภัณฑ์ซากดึกด าบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
(1) ใบอนุญาตให้ขุดค้น เคลื่อนย้าย น าเอาไป                             ฉบับละ           1,500  บาท 

     ท าให้เสียหาย หรือท าลายซึ่งแหล่งซากดึกด าบรรพ์ 

     หรือซากดกึด าบรรพ์ในเขตส ารวจและศึกษาวิจัย 

     ตามมาตรา 17 

(2) ใบอนุญาตให้เข้าไปด าเนินการในแหล่งซากดึกด าบรรพ์               ฉบับละ         10,000  บาท 

     ที่ข้ึนทะเบียนอยู่ในที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 24 

(3) ใบอนุญาตให้ท าการค้าซากดึกด าบรรพ์                                ฉบับละ         10,000  บาท 

     ตามมาตรา 28 

(4) ใบอนุญาตให้ส่งหรือน าซากดึกด าบรรพ์ หรือซากดึกด าบรรพ์ 

     ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอ่ืน 

     ออกนอกราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 

     (ก) ซากดึกด าบรรพ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว                               ชิ้นละ           10,000  บาท 

     (ข) ซากดึกด าบรรพ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียน                               ชิ้นละ             2,000  บาท 

(5) ใบแทนใบอนุญาต                                                       ฉบับละ             100  บาท 



(6) การต่ออายุใบอนุญาต      ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มีการค้นพบซากดึกด าบรรพ์ที่ ส าคัญใน
ประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน สมควรอนุรักษ์ไว้เพ่ือการศึกษาวิจัยในการสืบค้นความเป็นมาของประวัติของโลก อีกท้ังยัง
เป็นมรดกทางธรรมชาติของแผ่นดิน และมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศ แต่โดยที่ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการซากดึกด า
บรรพ์ไว้เป็นการเฉพาะ เป็นเหตุให้มีการลักลอบขุดค้นซากดึกด าบรรพ์ หรือขุดค้นโดยไม่ถูกหลักวิชาการท าให้ซาก
ดึกด าบรรพ์เหล่านั้นถูกท าลาย หรือน าไปเพื่อประโยชน์ทางการค้า ท าให้สูญเสียมรดกของแผ่นดินที่มีคุณค่ายิ่งเป็น
จ านวนมาก สมควรก าหนดให้มีกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครอง อนุรักษ์ และบริหารจัดการซากดึกด าบรรพ์เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. 25605 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 54 เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการผู้จัดการ 
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติ
บุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้
บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 6 และต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้มีค า
วินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 74 พระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 มาตรา 78 พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 มาตรา 28/4 และ
พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 มาตรา 72/5 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 39 วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 

                                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134/ตอนที่ 18 ก/หน้า 1/11 กุมภาพันธ์ 2560 



6  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือ
แย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 19) พ.ศ. 25626 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 16  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติของ

คณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง  “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กระทรวงศึกษาธิการ หากเกี่ยวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโอน
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา 10 วรรคสอง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดใน
บัญชี 4 ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา 17  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขึ้น เพ่ือให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และศาสตร์อ่ืนเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยใน

                                                           
6 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนที่ 57 ก/หน้า 1/1 พฤษภาคม 2562 



ทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนาประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ 


