
 

            คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม 
                ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ 
   เรื่อง  แตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ  
           ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
 
      

เพื่อปรับปรุงการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของกระทรวงวัฒนธรรมและ
กรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๔๕ รวมทั้งเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวมในการปกปองดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของชาติ 

    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๒๖ (๓) 
แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม จึงยกเลิกคําสั่ง
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศก ๖๘๔/๒๕๓๙ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม      
พ.ศ.๒๕๓๙  และแตงตั้งผูดํารงตําแหนงดังตอไปนี้เปนพนักงานเจาหนาที่ 
  ก.ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร 

     (๑) อธิบดีกรมศิลปากร 
 (๒) รองอธิบดีกรมศิลปากร 
 (๓) เลขานุการกรมศิลปากร 
 (๔) ผูอํานวยการสํานัก 

 (๕) นักภาษาโบราณ 

 (๖) นักโบราณคดี 
 (๗) เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี 
 (๘) ภัณฑารักษ 

๒/(๙)สถาปนกิ...



- ๒ - 

 (๙) สถาปนิก 

 (๑๐) วิศวกรโยธา 
 (๑๑) นิติกร 

 (๑๒) นักวิชาการชางศิลป สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ      
  สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป 
 (๑๓) นายชางศิลปกรรม สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ     
  สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป 
 (๑๔) เจาหนาที่บริหารงานชาง 
 (๑๕) นายชางสํารวจ 

 (๑๖) นายชางโยธา 
 ข.ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  (๑) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  (๒) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

  (๓) ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 

  (๔) หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

 ค.ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

  (๑) ผูวาราชการจังหวัด 

  (๒) รองผูวาราชการจังหวัด 

  (๓) นายอําเภอ 

  (๔) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 

 ง.ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 

  (๑) ผูบังคับการเรือ 

  (๒) ผูควบคุมเรือ 

  (๓) ผูบังคับหนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด 

 จ.ผูบริหารและขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  (๑) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๒) นายกเทศมนตรี 
  (๓) นายกองคการบริหารสวนตําบล 

  (๔) นายกเมืองพัทยา 
 

๓/(๕)ปลัดองคการ...



- ๓ - 

  (๕) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๖) ปลัดเทศบาล 

  (๗) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  (๘) ปลัดเมืองพัทยา 

    ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๒๑ และ     
มาตรา ๒๑ ทวิแหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

  ทั้งนี้ ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
        ส่ัง  ณ  วันที่    ๒๓    เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๗ 
  
                  (ลงชื่อ)          อนุรักษ  จุรีมาศ 

             (นายอนุรักษ  จุรีมาศ) 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
  
 
 



 

ที่ วธ ๐๔๐๑/๒๔๒๖              กรมศิลปากร 
                ถนนหนาพระธาตุ กทม.๑๐๒๐๐ 

           ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

เร่ือง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑.สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
ความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

 ๒.สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๐๔๗๑๗ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 ๓.คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
 ๔.สําเนากฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

       ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แตงตั้งผูบริหารและขาราชการในสังกัดเทศบาล ไดแก นายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล เปนพนักงาน
เจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
พ.ศ.๒๕๐๔ รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข ๑ นั้น 

    ขณะนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๕๑ ง วันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ เรียบรอยแลว (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข ๒) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจาหนาที่
ของทานและปลัดเทศบาลเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย กรมศิลปากรจึงใครขอใหทานและปลัดเทศบาล
กรอกคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข ๓ พรอมแนบ
รูปถาย หนาตรง คร่ึงตัว สวมเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติการ  ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 
๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป แลวจัดสงมายังกรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทํา        

๒/บัตร.... 



- ๒ - 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔          
(ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข ๔) ซึ่งบัตรประจําตัวดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองใชแสดงในระหวางปฏิบัติ
หนาที่  

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ ให
ปลัดเทศบาลซึ่งอยูในสังกัดของทานทราบ พรอมทั้งดําเนินการขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามที่
กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง 
 
             ขอแสดงความนับถือ 

   (ลงชื่อ)          สด แดงเอียด 

                (นายสด แดงเอียด) 
           รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

                 อธิบดีกรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการกรม 

กลุมนิติการ โทร.๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๘, ๐ ๒๒๒๒ ๔๕๖๖ 

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๑๗๕๑ 

 



 

ที่ วธ ๐๔๐๑/๒๔๒๕              กรมศิลปากร 
                ถนนหนาพระธาตุ กทม.๑๐๒๐๐ 

           ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๔๗ 

เร่ือง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล 

ส่ิงที่สงมาดวย ๑.สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ เร่ือง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
ความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

 ๒.สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๐๔๗๑๗ ลงวันที่ ๒๔ 
พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

 ๓.คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ 
 ๔.สําเนากฎกระทรวง  ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

       ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๗ 
แตงตั้งผูบริหารและขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
และปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
หมายเลข ๑ นั้น 

    ขณะนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดดําเนินการประกาศคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๕๑ ง วันที่ ๖ พฤษภาคม 
๒๕๔๗ เรียบรอยแลว (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข ๒) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะพนักงานเจาหนาที่
ของทานและปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย กรมศิลปากรจึงใครขอใหทาน
และปลัดองคการบริหารสวนตําบลกรอกคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่
สงมาดวยหมายเลข ๓ พรอมแนบรูปถายหนาตรง คร่ึงตัว สวมเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบ

๒/ปฏิบัติการ... 



- ๒ - 

ปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร จํานวน ๒ รูป แลวจัดสงกลับมายัง       
กรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม  เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ (ส่ิงที่สงมาดวยหมายเลข ๔) ซึ่งบัตรประจําตัวดังกลาว  
พนักงานเจาหนาที่จะตองใชแสดงในระหวางปฏิบัติหนาที่  

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ ๑๕๗/๒๕๔๗ ให         
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลซึ่งอยูในสังกัดของทานทราบ พรอมทั้งดําเนินการขอมีบัตรประจําตัว    
พนักงานเจาหนาที่ตามที่กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง              
 
              ขอแสดงความนับถือ 

(ลงชื่อ)            สด แดงเอียด 

                (นายสด แดงเอียด) 
           รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

                                                                               อธิบดีกรมศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานเลขานุการกรม 

กลุมนิติการ โทร.๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๘, ๐ ๒๒๒๒ ๔๕๖๖ 

โทรสาร ๐ ๒๒๒๖ ๑๗๕๑ 



คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 
 
 

        เขียนที่              . 
      วันที่  เดือน                              พ.ศ.       . 
  ๑.ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)                   . 
เกิดวันที่  เดือน                                   พ.ศ.              อายุ                     ป สัญชาติ         . 
อยูบานเลขที่         หมูที่  ตรอก/ซอย                                     ถนน         . 
ตําบล/แขวง                                   อําเภอ/เขต                                         จังหวัด         . 
รหัสไปรษณีย                                   หมายเลขโทรศัพท                  . 
  ๒.รับราชการสังกัด (สวน/ฝาย/งาน/กลุมงาน)                  . 
(สํานัก/สถาบัน/กอง)                                              กรม                 . 
กระทรวง                                     ตําแหนง                                           ระดับ        . 
  ๓.ขาพเจา   เคยมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ และไดแนบมาพรอมนี้แลว 
      ไมเคยมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่  
  ๔.ขาพเจาทําคําขอยื่นตออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และไดแนบรูปถายจํานวน 
๒ รูป มาพรอมคําขอนี้แลว 
  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
 
      (ลงชื่อ)                   ผูขอมีบัตร 
                  (     ) 
 

คํารับรองของผูบังคับบัญชา  

        เขียนที่              . 
      วันที่  เดือน                              พ.ศ.       . 
  ขาพเจา                                         (๑) 
โดย (นาย/นาง/นางสาว)                  (๒) 
ขอรับรองวาปจจุบันนี้(นาย/นาง/นางสาว)                (๓) 
ยังคงดํารงตําแหนง                                                                                    (๔)ระดับ         . 
สังกัด(สํานัก/สถาบัน/กอง)                                      กรม                . 
กระทรวง                  . 
      (ลงชื่อ)                   (๕) 
                  (     ) 
                (ตําแหนง)                   . 
 
 

การกรอกคํารับรองของผูบังคับบัญชา 
(๑) ระบุช่ือสวนราชการ/หนวยงาน 
(๒) ระบุช่ือหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน 
(๓) ระบุช่ือของผูยื่นคําขอมีบัตร 
(๔) ระบุตําแหนงของผูยื่นคําขอมีบัตร 
(๕) ลงลายมือช่ือของหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน 

  โปรดพลิกดูคาํอธิบายดานหลัง   

หมาย เหตุ  ภาพถ า ย ใ ห ใ ช ภ าพถ า ยหน า ต ร ง  ค รึ่ ง ตั ว 
สวมเครื่องแบบปกติขาว/เครื่องแบบปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและ
แวนตาดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร 



คําอธิบายเกี่ยวกับคํารับรองของผูบังคับบัญชาทายคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที ่
 

  คํารับรองของผูบังคับบัญชาจะใชในกรณีที่ผูขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ 
 ๑.ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร ใหผูอํานวยการสํานักของพนักงานเจาหนาที่ที่ดํารงตําแหนงดังตอไปนี้ลงชื่อ
ในคํารับรองของผูบังคับบัญชา 
    - นักภาษาโบราณ 
    - นักโบราณคดี 
    - เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี 
    - ภัณฑารักษ 
    - สถาปนิก 
    - วิศวกรโยธา 
    - นิติกร 

   - นักวิชาการชางศิลป สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และสํานักสถาปตยกรรมและ
หัตถศิลป 

   - นายชางศิลปกรรม สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และสํานักสถาปตยกรรมและ
หัตถศิลป 

   - เจาหนาที่บริหารงานชาง 
   - นายชางสํารวจ 
   - นายชางโยธา 
๒.ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหผูวาราชการจังหวัดลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชาใหแก    

รองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
๓.ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูลงชื่อในคํารับรองของ

ผูบังคับบัญชา ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในสวนของกองทัพเรือที่ดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ และผูบังคับ
หนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด 

๔.ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   - ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชาใหแกปลัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 



 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
เลขที่ 
ช่ือ 
ตําแหนง 
สังกัด 
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภณัฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

ลายมือผูถือบัตร 

อธิบดีกรมศิลปากร 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุ

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ 

วันออกบัตร           /                /           
บัตรหมดอายุ         /                / 


