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สวนกลาง 
กรมศิลปากร  

- ที่ติดตอ ถนนหนาพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
  โทร. 0-2221-7811 โทรสาร 0-2225-2652 

สํานักโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักโบราณคดีและพพิิธภัณฑสถานแหงชาติ 

กรมศิลปากร 
81/1 ถนนศรีอยุธยา 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทร. 0-2628-5035, 0-2282-3767 โทรสาร 0-2282-3767 

  ผูอํานวยการสํานักโบราณคดี 
  โทร. 0-2281-6751 ตอ 302, 0-2628-5030 โทรสาร 0-2282-3770 
 ฝายบริหารงานทั่วไป 
 โทร. 0-2282-4801, 0-2282-4809, 0-2282-4843  โทรสาร 0-2282-4846 
 กลุมวิชาการทะเบียนโบราณสถาน 
 โทร. 0-2628-5035 ตอ 318 โทรสาร 0-2282-3770 
 กลุมวิชาการโบราณคดีประวัติศาสตร 
 โทร. 0-2628-5021 ตอ 327 โทรสาร 0-2282-3767 
 กลุมวิชาการโบราณคดีกอนประวัติศาสตร 
 โทร. 0-2282-3768 ตอ 327-8 
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 กลุมอนุรักษจติรกรรมและประติมากรรม 
 โทร. 0-2281-7014 โทรสาร 0-2281-7014 
 กลุมอนุรักษโบราณสถาน 
 โทร. 0-2282-2121 ตอ 221 โทรสาร 0-2281-3947 
 กลุมโบราณคดีใตน้ํา 
 โทร. 0-3939-1236 โทรสาร 0-3939-1237 

สํานักพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ 
 โทร. 0-2628-5662  โทรสาร 0-2282-2121 

ผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
 โทร. 0-2282-8525, 0-2282-4552 โทรสาร 0-2282-2639 

ฝายบริหารงานทั่วไป 
 โทร. 0-2281-6766  โทรสาร 0-2281-6766 

กลุมวิจยั 
 โทร. 0-2628-5031 ตอ 319 โทรสาร 0-2628-5660 

กลุมทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
 โทร. 0-2628-5028 ตอ 316 โทรสาร 0-2628-5034 

กลุมวิทยาศาสตรเพื่อการอนรัุกษ 
 โทร. 0-2224-1352  โทรสาร 0-2224-9912 

กลุมสงเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ 
 โทร. 0-2628-5032 ตอ 243 โทรสาร 0-2628-5032 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร 
 โทร. 0-2226-1370  โทรสาร 0-2224-7493 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชางตน 
 โทร. 0-2282-3336  โทรสาร 0-2282-3336 
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี 
 โทร. 0-2424-0004  โทรสาร 0-2424-0004 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ศลิป  พีระศรี อนุสรณ 
 โทร. 0-2223-6162 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาญจนาภิเษก 
 โทร. 0-2902-7568  โทรสาร 0-2902-7568 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป 
 โทร. 0-2282-2639, 0-2282-2640 โทรสาร 0-2282-8525 ตอ 15 

สวนภูมิภาค 

1. สํานักงานศิลปากรที่ 1 ราชบุรี 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัราชบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 1 
7-9 ถนนอําเภอ ตําบลหนาเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

 โทร. 0-3233-8964, 0-3232-1630 โทรสาร 0-3232-3226-7 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี 
โทร. 0-3242-5600  โทรสาร 0-3240-1006 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ราชบุรี 
โทร. 0-3232-1513  โทรสาร 0-3232-7235 
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2. สํานักงานศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัสุพรรณบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี 
นนทบุรี 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง สุพรรณบุรี 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี 
4) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเกา กาญจนบุรี 
5) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี นครปฐม 
6) อุทยานประวัตศิาสตรเมืองสิงห กาญจนบุรี 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 2 
ตําบลรั้วใหญ อําเภอเมือง 
จังหวดัสุพรรณบุรี 72000 

  โทร. 0-3554-5466-7   โทรสาร 0-3554-5466 

 อุทยานประวัตศิาสตรเมืองสิงห 
  โทร. 0-3458-5052   โทรสาร 0-3458-5053 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อูทอง สุพรรณบุรี 
โทร. 0-3555-1021  โทรสาร 0-3555-1040 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุพรรณบุรี 
โทร. 0-3553-5330  โทรสาร 0-3553-5330 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี 
โทร. 0-3552-2191   โทรสาร 0-3552-2191 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระปฐมเจดยี นครปฐม 
 โทร. 0-3427-0300  โทรสาร 0-3424-2500 
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 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเกา กาญจนบุรี 
 โทร. 0-3465-4058 

3. สํานักงานศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัพระนครศรีอยธุยา (ที่ตั้งสํานกังาน) สิงหบรีุ อางทอง  
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา พระนครศรีอยธุยา 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จนัทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อินทรบุรี สิงหบุรี 
4) อุทยานประวัตศิาสตรพระนครศรีอยุธยา 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 3 
ถนนอูทอง ตําบลประตูชัย 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 

 โทร. 0-3524-2501, 0-3524-2448   โทรสาร 0-3524-2448 

 อุทยานประวัตศิาสตรพระนครศรีอยุธยา 
 โทร. 0-3524-2284 โทรสาร 0-3524-2284 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา พระนครศรีอยธุยา 
 โทร. 0-3524-1587, 0-3524-4570 โทรสาร 0-3524-1587 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ จนัทรเกษม พระนครศรีอยุธยา 
 โทร. 0-3525-2795 โทรสาร 0-3525-1586 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อินทรบุรี สิงหบุรี 
  โทร. 0-3658-1986 โทรสาร 0-3658-1986 
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4. สํานักงานศิลปากรที่ 4  ลพบุรี 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัลพบุรี (ที่ตั้งสํานักงาน) ชัยนาท นครสวรรค อุทัยธานี  
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 4 
ถนนพระยากําจัด ตําบลทาหนิ อําเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 15000  

 โทร. 0-3641-3779    โทรสาร 0-3641-2510 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ ลพบุรี 
โทร. 0-3641-1458  โทรสาร 0-3641-1458 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชัยนาทมุนี ชัยนาท 
โทร. 0-5641-1467  โทรสาร 0-5641-1467 

5. สํานักงานศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัปราจีนบุรี (ทีต่ั้งสํานักงาน) ฉะเชิงเทรา นครนายก ชลบรีุ 
ระยอง ตราด จันทบุรี สระแกว 

- หนวยงานยอย คือ 
1) กลุมงานโบราณคดีใตน้ํา จันทบุรี 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พาณิชยนาวี จนัทบุรี 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 4 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบรีุ 25000 

 โทร. 0-3721-2610   โทรสาร 0-3721-2610 

 



มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน 

194 ภาคผนวก ค  หนวยงานของสํานักงานศิลปากร กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ปราจีนบุรี 
 โทร. 0-3721-1586  โทรสาร 0-3721-1586 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พาณิชยนาวี จนัทบุรี 
 โทร. 0-3939-1431  โทรสาร 0-3939-1432 

6. สํานักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัสุโขทัย (ที่ตั้งสํานักงาน) กําแพงเพชร ตาก พิษณุโลก 
พิจิตร อุตรดิตถ เพชรบูรณ 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สุโขทัย 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พทุธชินราช พิษณุโลก 
4) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาํแพงเพชร 
5) อุทยานประวัตศิาสตรสุโขทัย 
6) อุทยานประวัตศิาสตรศรีสัชนาลัย สุโขทัย 
7) อุทยานประวัตศิาสตรกําแพงเพชร 
8) อุทยานประวัตศิาสตรศรีเทพ เพชรบูรณ 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 5 
ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง 
จังหวดัสุโขทัย 64210 

 โทร. 0-5561-2364   โทรสาร 0-5569-7364 

 อุทยานประวัตศิาสตรสุโขทัย 
 โทร. 0-5569-7527  โทรสาร 0-5569-7310 

อุทยานประวัตศิาสตรศรีสัชนาลัย 
โทร. 0-5567-9211  โทรสาร 0-5567-9211 
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อุทยานประวัตศิาสตรกําแพงเพชร 
โทร. 0-5571-1921  โทรสาร 0-5571-1921 

อุทยานประวัตศิาสตรศรีเทพ 
โทร. 0-5682-0122  โทรสาร 0-5679-1787 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รามคําแหง สุโขทัย 
โทร. 0-5563-3025  โทรสาร 0-5569-7367 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวรรควรนายก สุโขทัย 
โทร. 0-5564-1571  โทรสาร 0-5564-1571 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กาํแพงเพชร 
โทร. 0-5571-1570  โทรสาร 0-5571-1583 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระพุทธชินราช พิษณุโลก 
โทร. 0-5524-1717  โทรสาร 0-5524-1717 

7. สํานักงานศิลปากรที่ 7 นาน 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดันาน (ที่ตั้งสํานักงาน) ลําปาง พะเยา แพร 
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน 
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 7 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นาน อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 55000 
 โทร. 0-5471-0561   โทรสาร 0-5471-1160 

8. สํานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัเชียงใหม (ที่ตั้งสํานักงาน) เชยีงราย แมฮองสอน ลําพูน 
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชยีงใหม 
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2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชยีงแสน เชยีงราย 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย ลําพนู 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 6 
ถนนซุปเปอรไฮเวย ตําบลชางเผือก 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 60300 

 โทร. 0-5322-2262, 0-5340-9072 โทรสาร 0-5340-9072 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชยีงใหม 
โทร. 0-5322-1308  โทรสาร 0-5322-1308 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชยีงแสน เชยีงราย 
โทร. 0-5377-7102  โทรสาร 0-5365-0723 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย ลําพนู 
โทร. 0-5351-1186  โทรสาร 0-5353-0536 

9. สํานักงานศิลปากรที่ 9 ขอนแกน 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัขอนแกน (ที่ตัง้สํานักงาน) เลย อุดรธานี หนองคาย 
มหาสารคาม หนองบัวลําภ ู

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง อุดรธานี 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุดรธานี 
4) อุทยานประวัตศิาสตรภูพระบาท อุดรธานี 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 7 
793 ถนนกสิกรทุงสราง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

 โทร. 0-4324-2129   โทรสาร 0-4333-7629 
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 อุทยานประวัตศิาสตรภูพระบาท 
 โทร. 0-4291-0107  โทรสาร 0-4291-0107 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ขอนแกน 
  โทร. 0-4324-6170  โทรสาร 0-4323-8173 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ บานเชียง อุดรธานี 
  โทร. 0-4220-8340  โทรสาร 0-4220-8341 

10. สํานักงานศิลปากรที่ 10 รอยเอ็ด 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัรอยเอ็ด (ที่ตั้งสํานักงาน) กาฬสินธุ นครพนม สกลนคร 
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สกลนคร 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 10 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ รอยเอ็ด ถนนเพลินจิต ตําบลในเมือง             
อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

 โทร. 0-4351-4456   โทรสาร 0-4351-3530 

11. สํานักงานศิลปากรที่ 11 อุบลราชธานี 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัอุบลราชธานี (ที่ตั้งสํานักงาน) มุกดาหาร ยโสธร 
อํานาจเจริญ 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ อุบลราชธานี 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 8 
ถนนเขื่อนธานี อําเภอเมือง 
จังหวดัอุบลราชธานี 34000 

 โทร. 0-4524-3286, 0-4525-5071 โทรสาร 0-4531-2845 
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12. สํานักงานศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดันครราชสีมา (ที่ตั้งสํานักงาน) ชัยภมูิ บุรีรัมย ศรีสะเกษ 
สุรินทร 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พมิาย นครราชสีมา 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงศ นครราชสีมา 
4) อุทยานประวัตศิาสตรพิมาย นครราชสีมา 
5) อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง บุรีรัมย 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 9 
ตําบลในเมือง อําเภอพิมาย 
จังหวดันครราชสีมา 30110 
โทร. 0-4428-5096   โทรสาร 0-4447-1518 

อุทยานประวัตศิาสตรพิมาย 
โทร. 0-4447-1568  โทรสาร 0-4447-1568 

อุทยานประวัตศิาสตรพนมรุง 
โทร. 0-4463-1746  โทรสาร 0-4463-1746 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พมิาย นครราชสีมา 
โทร. 0-4448-1269  โทรสาร 0-4447-1167 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ มหาวีรวงษ นครราชสีมา 
โทร. 0-4424-2958  โทรสาร 0-4424-2958 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สุรินทร 

 โทร. 0-4451-9557          โทรสาร 0-4451-3358 
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13. สํานักงานศิลปากรที่ 13 สงขลา 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัสงขลา (ที่ตั้งสํานักงาน) ปตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล 
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 10 
ถนนจะนะ อําเภอเมือง 
จังหวดัสงขลา 90000 
โทร. 0-7448-3460-1   โทรสาร 0-7448-3460 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา 
โทร. 0-7431-1728  โทรสาร 0-7431-1725 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สตูล 
โทร. 0-7472-3140  โทรสาร 0-7472-3140 

14. สํานักงานศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดันครศรีธรรมราช (ที่ตั้งสํานักงาน) พัทลุง สุราษฎรธานี 
ชุมพร 

- หนวยงานยอย คือ 
1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
2) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไชยา สุราษฎรธานี 
3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร 

- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 11 
ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมือง 
จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 

 โทร. 0-7535-6458   โทรสาร 0-7535-6458 
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ นครศรีธรรมราช 
โทร. 0-7534-1075  โทรสาร 0-7534-0419 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ไชยา สุราษฎรธานี 
โทร. 0-7743-1066  โทรสาร 0-7743-1066 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ชุมพร 
โทร. 0-7750-4105  โทรสาร 0-7750-4246 

15. สํานักงานศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต 
- ปฏิบัติหนาที ่

ในเขตจังหวดัภูเก็ต (ที่ตั้งสํานักงาน) กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง 
- หนวยงานยอย คือ 

1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ภูเก็ต 
- ที่ติดตอ ผูอํานวยการสํานักงานศิลปากรที่ 12 

ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง 
จังหวดัภเูก็ต 83110 

 โทร. 0-7631-1025, 0-7631-1426 โทรสาร 0-7631-1266 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ถลาง ภูเก็ต 
โทร. 0-7631-1206        โทรสาร 0-7631-1426 

 
 
 


