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ภาคผนวก ก
กฎหมายที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.2504
(แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
-------------------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2504
เปนปที่ 16 ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และ
การพิพิธภัณฑแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอม
ของสภารางรัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

1
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มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ พุทธศักราช 2477 และ
(2) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2486
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“โบราณสถาน”2 หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการ
กอสร างหรื อโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
และอุทยานประวัติศาสตรดวย
“โบราณวัตถุ” หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐ
หรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือ
ซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของ
สังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
“ศิลปวัตถุ”3 หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป”
“สิ่งเทียมโบราณวัตถุ”4 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของโบราณวัตถุ
ที่ไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในครอบครองของกรมศิลปากร

2

มาตรา 4 บทนิยามคําวา “โบราณสถาน” แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
3
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “ศิลปวัตถุ” แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
4
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” เพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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“สิ่งเทียมศิลปวัตถุ”5 หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมศิลปวัตถุหรือสวนของศิลปวัตถุที่ไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในครอบครองของกรมศิลปากร
“ทําเทียม”6 หมายความวา เลียนแบบ จําลอง หรือทําเอาอยางดวยวิธีการใดๆ ใหเหมือน
หรือคลายของจริง ทั้งนี้ ไมวาจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอยางเดิมหรือไม
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 57 การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอธิบดีตองกระทําตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ อธิ บ ดี จ ะมอบหมายให ข า ราชการในกรมศิ ล ปากรซึ่ ง มี ตํ า แหน ง ตั้ ง แต
ผู อํา นวยการกอง หรื อ เที ย บเทาขึ้ น ไปกระทํา แทน หรือผู วา ราชการจั ง หวัด แหง ทองที่ใ ดเป น
ผูกระทําแทนสําหรับทองที่นั้นก็ได การมอบหมายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดกระทําการแทนอธิบดี
ตามความในวรรคหนึ่งแลว คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัด
แหงทองที่ นั้น
มาตรา 68 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ
ใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราใน
บั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ยกเว น ค า ธรรมเนี ย มและกํ า หนดกิ จ การอื่ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
5

มาตรา 4 บทนิยามคําวา “สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
6
มาตรา 4 บทนิยามคําวา “ทําเทียม” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
7
มาตรา 5 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
8
มาตรา 6 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 1
โบราณสถาน
-------------------------------มาตรา 7 เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ
ตามที่ อ ธิ บ ดี เ ห็ น สมควรได และให มี อํ า นาจกํ า หนดเขตที่ ดิ น ตามที่ เ ห็ น สมควรเป น เขตของ
โบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของ หรือ
มีผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ
ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่
อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขตที่ดิน
ใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมี
คําสั่งคดีถึงที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได
มาตรา 7 ทวิ9 ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดปลู ก สร า งอาคารตามกฎหมายว า ด ว ยการควบคุ ม การ
กอสรางอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีไดประกาศขึ้นทะเบียน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
ในกรณีที่ มีการปลูกสรางอาคารโดยมิ ไ ดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํา นาจสั่งระงับ การ
กอสรางและใหรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับ
คําสั่ง
ผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสั่งอธิบดี
มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นได
โดยเจาของผูครอบครองหรือผูปลูกสรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอน
ไมวาดวยประการใดทั้งสิ้น
9
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สัมภาระที่รื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกําหนดสิบหาวัน
นับ แตวัน รื้อ ถอนเสร็จ ใหอ ธิบ ดีจัด การขายทอดตลาดสัม ภาระนั้น เงิน ที่ไ ดจ ากการขายเมื่อ
หักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือเทาใดใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น
มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุและการพิพิธภัณฑ
แหงชาติแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 9 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานที่มีเจาของ หรือ
ผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใดๆ ใหเจาของ
หรือผูครอบครองโบราณสถานนั้น แจงการชํารุดหักพังหรือเสียหายเปนหนังสือ ไปยังอธิบดี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่เกิดชํารุดหักพังหรือเสียหายนั้น
มาตรา 9 ทวิ10 โบราณสถานตาม มาตรา 9 ที่ ไ ด จั ด ให มี ก ารเรี ย กเก็ บ ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่นเปนปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชนใดๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปนผูเสียคาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด หรือบางสวน
ตามที่อธิบดีกําหนด
การกําหนดคา ใช จายในการซอมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีแ ตงตั้ ง
กรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคน โดยใหเจาของหรือผูครอบครองรวมเปน
กรรมการดวย
มาตรา 1011 ห า มมิ ใ ห ผู ใ ดซ อ มแซม แก ไ ข เปลี่ ย นแปลง รื้ อ ถอน ต อ เติ ม ทํ า ลาย
เคลื่อนยาย โบราณสถานหรือสวนตางๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสราง
อาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปน
หนั งสื อจากอธิ บดี และถ า หนั งสือ อนุญ าตนั้น กํ า หนดเงื่ อนไขไวประการใดก็ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขนั้นดวย
10

มาตรา 9 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
11
มาตรา 10 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 10 ทวิ12 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวาไดมีการ
ซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลายเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตางๆ ของ
โบราณสถาน หรือมีการขุดคนสิ่งใดๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม
ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุที่
ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก และเมื่อดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตอ
อธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ
มาตรา 11 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเจาของ
หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคล
ใดๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใดๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได
แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน
มาตรา 12 ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ผูโอนจะตองแจงการ
โอนเป น หนังสื อโดยระบุ ชื่อ และที่ อยูของผูรับโอน และวันเดื อนปที่โอนไปยังอธิบดีภ ายใน
สามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม
ตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู
ไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใด
คนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
มาตรา 1313 เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเปน
ระเบียบเรียบรอยของโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กํ า หนดให ผู เ ข า ชมปฏิ บั ติ ใ นระหว า งเข า ชมได และจะกํ า หนดให ผู เ ข า ชมเสี ย ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่นดวยก็ได
12

มาตรา 10 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
13
มาตรา 13 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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การจัดใหเขาชมโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายโดย
เรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอนและตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ทวิ14 เพื่ อ ประโยชนใ นการส ง เสริ ม การศึ ก ษาและเผยแพรศิ ล ปวั ฒ นธรรม
อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใดๆ เพื่อหาผลประโยชนใน
บริเวณโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวและมิใชเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายโดยใหผูรับอนุญาตออกคาใชจายในการดําเนิน กิจการทั้งสิ้น และผูรับ
อนุ ญาตตองจ ายเงิ นคาสิ ทธิ คาตอบแทน และคาธรรมเนียมอื่น ใหแ กก รมศิลปากรเพื่อสมทบ
กองทุนโบราณคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
-------------------------------มาตรา 1415 เมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิไดอยูในความครอบครอง
ของกรมศิลปากร มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ
อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุใดไมวาจะไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไม หรือศิลปวัตถุใด
ที่ไดขึ้นทะเบียนแลว สมควรสงวนไวเปนสมบัติของชาติ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคา และหาก
เห็นสมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
ไวได
14

มาตรา 13 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
15
มาตรา 14 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 14 ทวิ16 เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแตสมัยอยุธยาขึ้นไป ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
เขตทองที่ใดเปนเขตสํารวจโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองแจงปริมาณ
รูปพรรณและสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปใน
เคหะสถานของเจาของหรือผูครอบครอง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียน
และในกรณีที่เห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร
หรือโบราณคดีเปนพิเศษ ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 14 ได
มาตรา 15 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใดซอมแซม
แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้น
กําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา 1617 ในกรณี ที่ โ บราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว ชํ า รุ ด หั ก พั ง
เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายสถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจง
เปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายนั้น
มาตรา 17 ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวผูโอน
จะตองแจงการโอนเปนหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยัง
อธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดย
พินัยกรรมตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์
ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายให
ผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการ
แจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
16

มาตรา 14 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
17
มาตรา 16 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 1818 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนทรัพยสินของแผนดิน และอยูในความดูแล
รักษาของกรมศิลปากรจะโอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถาโบราณวัตถุ และ
ศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยูมากเกินตองการ อธิบดีจะอนุญาตใหโอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยน
เพื่อประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใหเปนรางวัลหรือเปนคาแรงงานแกผูขุดคนก็ได
ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 18 ทวิ19 โบราณวั ตถุ ห รือศิลปวัตถุ ที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
หรือที่ไดขึ้นทะเบียนไวและมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปน
พิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียม
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทําการคาซึ่ง
สิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมนั้น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และใหผูประสงคจะผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมแจงรายการสิ่งที่ตนจะผลิตตออธิบดีพรอม
ทั้งตองแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตนั้นดวยวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
เมื่ อ ได รั บ แจ ง ตามวรรคสองแล ว ให อ ธิ บ ดี แ จ ง รายชื่ อ ผู ผ ลิ ต และรายการสิ่ ง เที ย ม
โบราณวัต ถุ และสิ่ง เทีย มศิล ปวัต ถุที่ค วบคุม การทํา เทีย มที่จ ะผลิต นั้น ตอ อธิบ ดีก รมศุล กากร
เพื่อประโยชนในการสง หรือนําออกนอกราชอาณาจักรดวย
มาตรา 1920 ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิไดหามทําการคาตาม
มาตรา 14 วรรคสอง ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
18

มาตรา 18 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
19
มาตรา 18 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
20
มาตรา 19 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 19 ทวิ21 ผู ใ ดจะแสดงโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ โ ดยเรี ย กเก็ บ ค า เข า ชมหรื อ
คาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 19 ตรี22 ใบอนุญาตตาม มาตรา 19 ใหมีอายุใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่
ออกใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
ตออธิบดีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอแลวใหประกอบกิจการตอไปจนกวาอธิบดีจะสั่ง
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ
เปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ถามีการอุทธรณการตออายุ ใบอนุญาต ตามวรรคสามกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉั ย
รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณก็ได

21

มาตรา 19 ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
22
มาตรา 19 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 2023 ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ สถานที่ทําการคา และใหผูรับใบอนุญาตทําบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือ
สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมที่อยูในความครอบครองของตน
และรักษาบัญชีนั้นไว ณ สถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 2124 ให พ นั ก งานเจ า หน า ที่ มี อํ า นาจเข า ไปในสถานที่ ผ ลิ ต สถานที่ ทํ า การค า
สถานที่แ สดง หรือสถานที่เ ก็บรักษาโบราณวัตถุห รือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวา
ไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดูวามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียม
โบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ
อยูในสถานที่นั้ นหรื อไม และในกรณี ที่มีเหตุ อันควรสงสัย วามิไ ด มีก ารปฏิบัติใ ห ถูก ต องตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
ที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตาม
ประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได
มาตรา 21 ทวิ25 ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายหรื อ พนั ก งาน
เจาหนาที่แลวแตกรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาต หรือผูที่
เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบตามมาตรา 14 ทวิ หรือมาตรา 21 และใหเจาของผูครอบครอง
ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
23

มาตรา 20 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
24
มาตรา 21 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
25
มาตรา 21 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 21 ตรี26 ในการปฏิบัติหนาที่ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงาน
เจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 2227 ห ามมิ ใ ห ผู ใ ดส ง หรือ นําโบราณวัตถุห รือ ศิลปวัตถุไ มวา โบราณวั ตถุห รื อ
ศิลปวัตถุนั้นจะเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกศิลปวัตถุที่มีอายุไมเกินหาปและไมไดขึ้นทะเบียน
และการนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผานราชอาณาจักร
มาตรา 23 บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราว ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิ
อุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของ
รัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณี อ ธิ บ ดี เ ห็ น สมควรหรื อ รั ฐ มนตรี วิ นิ จ ฉั ย ให อ อกใบอนุ ญ าตให ผู ยื่ น คํ า ขอส ง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเมื่อผูยื่นคําขอไดยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและขอกําหนดวาดวยการวางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวแกการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูยื่นเรื่องราวสงหรือนําวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวได

26

มาตรา 21 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
27
มาตรา 22 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 23 ทวิ28 ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองสงหรือนําโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ หรือ
ชิ้ น ส ว นของโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ อ ยู ใ นความครอบครองของกรมศิ ล ปากรออกนอก
ราชอาณาจักร เพื่อการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย การซอมแซม หรือประกอบ ใหอธิบดีมีอํานาจ
ส ง หรื อ นํ า โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ หรื อ ชิ้ น ส ว นของโบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ อ อกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวได เวนแตเปนชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตองนําไป
แปรสภาพหรือทําลายไปโดยกระบวนการวิเคราะหหรือการวิจัยนั้น อธิบดีจะสงหรือนําออกนอก
ราชอาณาจักรโดยไมตองนํากลับก็ได
มาตรา 2429 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวในราชอาณาจักรหรือ
ในบริเวณเขตเศรษฐกิจจําเพาะโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่
ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งจะอยูในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปน
ทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครอง หรือ
ตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกินหนึ่งในสาม
แหงคาของทรัพยสินนั้น
อธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณากําหนดคา
ของทรัพยสินและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บไดมีสิทธิอุทธรณการกําหนดของคณะกรรมการ
เปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบการกําหนด คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา 24 ทวิ30 ในกรณีที่ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกทําลาย
ในสาระสําคัญใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
28

มาตรา 23 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
29
มาตรา 24 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
30
มาตรา 24 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 3
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
-------------------------------มาตรา 25 ใหมีพิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติเ ปน ที่เ ก็บรัก ษาโบราณวัตถุห รือ ศิล ปวัต ถุ
อันเปนทรัพยสินของแผนดิน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะใหสถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 2631 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแล
รักษาของกรมศิลปากรนั้น จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่นใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมิได
แต ใ นกรณีที่ไ ม อาจหรื อไมส มควรจะนํ า มาเก็บรั ก ษา ณ พิพิ ธภัณฑสถานแหง ชาติ แ ละได รั บ
อนุญาตจากอธิบดีแลวจะเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑอื่น วัด หรือสถานที่ของทางราชการก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่อธิบดีอนุญาตใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ไปแสดง ณ ที่ใดๆ เปนการชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อประโยชนในการซอมแซมหรือบูรณะ
ในกรณี ที่ โ บราณวั ต ถุ แ ละศิ ล ปวั ต ถุ ใ ดมี เ หมื อ นกั น หลายชิ้ น อธิ บ ดี จ ะอนุ ญ าตให
กระทรวง ทบวง กรมใดเปนผูเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได
มาตรา 2732 เพื่ อ ประโยชน ใ นการรั ก ษาความปลอดภั ย ความสะอาดและความเป น
ระเบียบเรียบรอยของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให
ผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมไดและจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
31

มาตรา 26 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
32
มาตรา 27 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

102

ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หมวด 4
กองทุนโบราณคดี
-------------------------------มาตรา 28 ใหจัดใหมีกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนโบราณคดี” เพื่อใชจายในกิจการ
อันเปนประโยชนแกโบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ
มาตรา 29 กองทุนโบราณคดีประกอบดวย
(1) เงินที่ไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(4) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ
และการพิพิธภัณฑแหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 30 การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดี ใหเปนไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 4 ทวิ33
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต
-------------------------------มาตรา 30 ทวิ ผู รั บ ใบอนุ ญ าตผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน แตในกรณีที่มีการฟองผูรับ
ใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใชใบอนุญาตไว
จนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
33

หมวด 4 ทวิ การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 30 ทวิ ถึงมาตรา 30 เบญจ เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ผูถูก สั่ง พัก ใชใ บอนุญ าตจะขอรับ ใบอนุญ าตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใ นระหวา ง
ถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไมได
มาตรา 30 ตรี เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการ
ฝาฝนพระราชบัญญัตินี้หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูถูก สั่ ง เพิกถอนใบอนุ ญาตจะขอรับใบอนุญ าตใดๆ ตามพระราชบัญญั ตินี้อีก ไมไ ด
จนกวาจะพนสองปนับตั้งแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 30 จัตวา คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวหรือบุคคลดังกลาวไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผย
เห็นไดงายที่สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวา
บุคคลดังกลาวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นดวยก็ได
มาตรา 30 เบญจ ผูถู ก สั่ ง พัก ใชห รื อ เพิก ถอนใบอนุญ าตมีสิท ธิ อุท ธรณ เ ปน หนั ง สือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตนั้น
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
-------------------------------มาตรา 3134 ผู ใ ดเก็ บ ได ซึ่ ง โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ซ อ นหรื อ ฝ ง หรื อ ทอดทิ้ ง โดย
พฤติการณ ซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาทหรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
34

มาตรา 31 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 31 ทวิ35 ผูใดซอนเรน จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจํานํา หรือรับไวโดย
ประการใดๆ ซึ่งโบราณวัตถุห รือศิลปวัตถุอัน ไดมาโดยการกระทําความผิด ตาม มาตรา 31
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3236 ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให
ไรประโยชนซึ่งโบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3337 ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือทําใหสูญหาย
ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3438 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 ทวิ
มาตรา 16 มาตรา 17 หรือ มาตรา 20 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 หรือ
มาตรา 27 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3539 ผูใดฝาฝนมาตรา 10 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสือ
อนุญาตตามมาตรา 10 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
35

มาตรา 31 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
36
มาตรา 32 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
37
มาตรา 33 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
38
มาตรา 34 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
39
มาตรา 35 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวของ

105

มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน

มาตรา 3640 ผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคาตามประกาศที่ออก
ตามมาตรา 14 วรรคสอง หรือฝาฝนมาตรา 15 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวใน
หนังสืออนุญาตตามมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36 ทวิ41 ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง หรือไม
แจงรายการสิ่งที่ตนผลิตตออธิบดี หรือไมแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
ตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3742 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป
หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ทวิ43 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศที่ออกตามมาตรา 19 ทวิ
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ตรี44 ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

40

มาตรา 36 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
41
มาตรา 36 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
42
มาตรา 37 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
43
มาตรา 37 ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
44
มาตรา 37 ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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มาตรา 3845 ผูใ ดสง หรือ นํา โบราณวัต ถุที่ไ มไ ดขึ้น ทะเบีย นออกนอกราชอาณาจัก ร
อันเปนการฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 3946 ผู ใ ดส ง หรื อ นํ า โบราณวั ต ถุ ห รื อ ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ ไ ด ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว ออกนอก
ราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับ
ไมเกินหนึ่งลานบาท
บทเฉพาะกาล
-------------------------------มาตรา 40 ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีใหทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซึ่งไดยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตโดยถูกตองตามความในวรรคกอน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันที่
ไดรับใบอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส. ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
45

มาตรา 38 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
46
มาตรา 39 แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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อัตราคาธรรมเนียม47
(1) ใบอนุญาตตามมาตรา 19
ฉบับละ 20,000
(2) ใบอนุญาตตามมาตรา 22
(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุตั้งแตสมัยอยุธยา
ขึ้นไป ชิ้นละไมเกิน
2,000
(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง
กรมศิลปากรเห็นวามีอายุต่ํากวาสมัยอยุธยา
ชิ้นละไมเกิน
1,000
(3) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
100
(4) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น

47

บาท

บาท

บาท
บาท

อัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากกฎหมายว า ด ว ย
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมี
บทกําหนดโทษผูกระทําความผิดต่ํากวาที่ควรอยูมากเปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเปนภัยตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม
แกการปฏิบัติจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดี
อีกหลายประการ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวแกการนี้เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 251548
โดยที่ ค ณะปฏิ วั ติ พิ จ ารณาเห็ น ว า โบราณสถาน โบราณวั ต ถุ และศิ ล ปวั ต ถุ ซึ่ ง เป น
ประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี ทั้งมีคุณคาในทางศิลปะ อันเปนทรัพย
มรดกที่มีคายิ่งของชาติไดถูกทอดทิ้ งทําลายสูญหายไปเปน จํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติ ม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
ใหรัดกุมยิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.253549
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชบั ญ ญัติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากกฎหมายว า ด ว ย
โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชบังคับในปจจุบัน มีบทบัญญัติ
บางประการที่ไมเหมาะสมและไมรัดกุมเพียงพอในดานการคุมครองดูแลรักษา การบูรณะ และการ
ซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ และกําหนดอัตราโทษไวต่ํามาก ทําใหมีผูกระทํา
ผิดเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุกขุดคน และทําลายโบราณสถาน ลักลอบนําหรือสงโบราณวัตถุ หรือ
48

รก.2515/190/28พ/13 ธันวาคม 2515
49
รก.2535/38/12/5 เมษายน 2535
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ศิ ล ปวั ต ถุ ที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ป ประวั ติ ศ าสตร ห รื อ โบราณคดี อ อกนอกราชอาณาจั ก รมากขึ้ น
นอกจากนี้ ปรากฏวาในปจจุบันมีการผลิตและการคาสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุ
เปนจํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ การควบคุ ม การผลิ ต และการค า สิ่ ง เที ย มโบราณวั ต ถุ ห รื อ สิ่ ง เที ย ม
ศิลปวัตถุ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตและ
หนังสืออนุญาต อัตราโทษและอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้ง
แกไขบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.254550
มาตรา 69 ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2504 ใหแกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงวัฒนธรรม”
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม
ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาว
ไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
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สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอน
จากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว
ซึ่ง เปน การแกไ ขใหต รงตามพระราชบัญญัติแ ละพระราชกฤษฎีก าดังกลา วจึง จํา เปน ตอ งตรา
พระราชกฤษฎีกานี้
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ระเบียบกรมศิลปากร
วาดวยการอนุรักษโบราณสถาน
พ.ศ. 2528
-------------------------------เนื่องดวยกรมศิลปากรเปนหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุม ดูแล รักษา โบราณสถาน อันเปน
สมบัติและหลักฐานทางประวัติศาสตรของชาติ ดังนั้น เพื่อใหการอนุรักษโบราณสถานเปนไปดวย
ความถูกตองทั้งทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี รวมทั้งใหมีความสัมพันธกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บกรมศิ ล ปากร ว า ด ว ยการอนุ รั ก ษ โ บราณสถาน
พ.ศ. 2528”
ขอ 2. ระเบียบนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ในระเบียบนี้
(1) “การอนุรักษ” หมายความวา การดูแล รักษา เพื่อใหคงคุณคาไว และให
หมายรวมถึงการปองกัน การรัก ษา การสงวน การปฏิ สังขรณ และการ
บูรณะดวย
ก. การสงวนรักษา หมายความถึง การดูแล รักษาไวตามสภาพของเดิม
เทาที่เปนอยู และปองกันมิใหเสียหายตอไป
ข. การปฏิสังขรณ หมายความถึง การทําใหกลับคืนสูสภาพอยางที่เคยเปนมา
ค. การบู รณะ หมายความถึง การซอมแซม และปรั บปรุงให มีรูปทรง
ลัก ษณะกลมกลืนเหมือนของเดิมมากที่สุด เทาที่จะมากได แตตอง
แสดงความแตกตางของสิ่งที่มีอยูเดิม และสิ่งที่ทําขึ้นใหม
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(2) “โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพย ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แหงการกอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น
เปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร และโบราณคดี และใหหมาย
รวมถึง ศิลปวัตถุ ที่ติดตั้งประจํากับอสังหาริมทรัพยนั้นดวย
(3) “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหทําหนาที่
พิจารณา ควบคุม ดูแล การอนุรักษโบราณสถาน
ขอ 4. กอนที่จะดําเนินการอนุรักษโบราณสถานใดๆ ตองปฏิบัติดังนี้
(4.1) ทําการสํารวจศึกษาสภาพเดิม และสภาพปจจุบันของโบราณสถาน ทั้งดาน
ประวั ติ ก ารก อ สร า ง และการอนุ รั ก ษ ซึ่ ง รวมถึ ง รู ป ทรง สถาป ต ยกรรม
การใชวัสดุ และสภาพความเสียหายที่ปรากฏอยู โดยการทําเปนเอกสาร
บันทึกภาพ และทําแผนผังเขียนรูปแบบไวโดยละเอียด เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับนํามาประกอบการพิจารณาทําโครงการอนุรักษ และเปนเอกสาร
สําคัญทางประวัติศาสตรตอไป
(4.2) ทําโครงการอนุรักษโบราณสถาน โดยพิจารณาวาโบราณสถานนั้นมีคุณคา
และลักษณะความเดนในดานใดบาง อาทิเชน ดานประวัติศาสตร โบราณคดี
จิตรกรรม ประติมากรรมหรือสถาปตยกรรม ฯลฯ เปนตน แลววางแผน
รักษาคุณคา และความสําคัญที่เดนที่สุดเปนหลักไว แตทั้งนี้ตองคํานึงถึง
คุณคา และความสําคัญในดานที่รองลงมาดวย
(4.3) พิจารณากอนวาโบราณสถานนั้นๆ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาแลวหรือไม
เพียงใด หากไดถูกแกไขและสวนแกไขเพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นทําใหคุณคา
ของเดิ ม เสี ย ไป ควรพิ จ ารณารื้ อ สิ่ ง ที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ออก และบู ร ณะให
เหมือนเดิม
ขอ 5. การอนุรักษโบราณสถานใดๆ ก็ตาม จะตองคํานึงถึงภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม
โดยรอบโบราณสถานนั้นดวย สิ่งใดที่จะทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ ให
ดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสมดวย
ขอ 6. โบราณสถานที่ มี ก ารอนุ รั ก ษ โ ดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขก อ นแล ว จะต อ ง
พิจารณาศึกษาใหละเอียดวาไดบูรณะแกไขมาแลวกี่ครั้ง ผิดถูกอยางไร ระยะเวลา
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นานเทาใด การอนุรักษใหมที่จะทํานี้ไมจําเปนจะตองใชแบบใดแบบหนึ่งเสมอไป
แต ใ ห พิ จ ารณาเลื อ กแบบที่ เ หมาะสมที่ สุ ด เป น หลั ก ในการอนุ รั ก ษ เพื่ อ ให
โบราณสถานนั้นมีคุณคาและความสําคัญมากที่สุด ทั้งนี้ จะตองทําเปนหลักฐาน
แสดงให ปรากฏถึ ง การเปลี่ย นแปลงแกไ ข จะดว ยวิ ธีก ารบัน ทึก เป น เอกสาร
เขียนแบบไว ทําหุนจําลอง หรือโดยวิธีการอนุรักษก็ได
ขอ 7. โบราณสถานที่มีคุณคาความสําคัญเยี่ยมยอด ควรทําแตเพียงเพิ่มความมั่นคง
แข็งแรง หรือสงวนรักษาไวเทานั้น
ขอ 8. การนําวิธีการและเทคนิคฉบับใหมมาใชในงานอนุรักษ เพื่อความมั่นคงแข็งแรง
จะต อ งมี ก ารศึ ก ษาและทดลองจนได ผ ลเป น ที่ พ อใจแล ว จึ ง จะนํา มาใช ไ ด
โดยไมทําใหโบราณสถานนั้นเสื่อมคุณคาไป
ขอ 9. การต อ เติ ม เพื่ อ ความมั่ น คงแข็ ง แรงของโบราณสถาน การทํา เท า ที่ จํา เป น
ใหดูเรียบงาย และมีลักษณะกลมกลืนกับของเดิม
ขอ 10. ในกรณีที่จํา เปน จะตอ งทํา ชิ้น สว นของโบราณสถาน ที่ข าดหายไปขึ้น ใหม
เพื่อรักษาคุณคาทางดานสถาปตยกรรม และใหการอนุรักษโบราณสถานนั้น
สามารถดําเนินการไดตอไป การทําชิ้นสวนขึ้นใหมนั้นอาจทําไดโดยวิธีการ
ออกแบบที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการทําขึ้นใหม จะดวยวิธีการใช
วัส ดุ ต า งๆ กัน การใช สี ตา งกั น หรื อ การทํ าพื้ น ผิ ว ให ต า งกั น กั บ ของเดิ ม ก็ ไ ด
แตตองเปนไปในลักษณะที่มีความผสมกลมกลืนกับของเดิม
ขอ 11. การอนุ รั ก ษ ชิ้ น ส ว นที่ มี คุ ณ ค า เยี่ ย มยอดทางจิ ต รกรรม ประติ ม ากรรม และ
โบราณวัตถุ ซึ่งติดหรืออยูประจําโบราณสถานนั้นๆ ทําไดแตเพียงการสงวน
รัก ษา หรือเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงขึ้น เทานั้ น ทั้งนี้ เพื่อคงคุณ คาของเดิม ให
ปรากฏเดนชัดมากที่สุด ยกเวน ปูชนียวัตถุที่มีการเคารพบูชาสืบเนื่องมาโดย
ตลอด และไดรับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการแลว
ขอ 12. ซากโบราณสถานควรอนุรักษโดยการรวบรวมชิ้นสวนตางๆ ที่มีผูมาประกอบขึน้
ไวใหเหมือนเดิม หรืออาจจะเปนเพียงการรวบรวมชิ้นสวนตางๆ มาประกอบขึ้น
ไวเปนบางสวน สําหรับชิ้นสวนที่ขาดหายไปซึ่งจําเปนในการสงวนรักษานั้น
ก็อาจทําเพิ่มขึ้นใหมได
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ขอ 13. การอนุรักษซากโบราณสถาน ซึ่งมีคุณคาทางประวัติศาสตร และโบราณคดีนั้น
ทําไดโดยรักษาไวตามสภาพเดิมหลังการขุดแตง แตตองปองกันมิใหเสียหาย
ตอไปดวยวิธีที่ไมทําใหโบราณสถานเสียคุณคา
ขอ 14. โบราณสถานที่เปนปูชนียสถานอันเปนที่เคารพบูชา ซึ่งเปนที่รูจักคุนเคยกันดี
ของประชาชนโดยทั่ ว ไป จะต อ งบู ร ณะไว โ ดยไม มี ก ารแก ไ ข เปลี่ ย นแปลง
ลักษณะสี และทรวดทรง ซึ่งจะทําใหโบราณสถานนั้นหมดคุณคา หรือเสื่อม
ความศักดิ์สิทธิ์ไป
ขอ 15. เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห ชิ้ น ส ว นของโบราณสถานที่ มี คุ ณ ค า ทางศิ ล ปะ ซึ่ ง รวมถึ ง
ประติมากรรม จิตรกรรม และศิลปกรรม เกิดการชํารุดเสียหาย หรือถูกโจรกรรม
จะตองนําชิ้น สวนนั้นมาเก็บรักษาไวในสถานที่อันปลอดภั ยและถูก ตองตาม
กฎหมาย พร อ มทั้ ง ทํ า แบบจํ า ลองใหเ หมือ นของเดิม ไปประกอบไวใ นที่
โบราณสถานนั้นแทน ซึ่งวิธีการนี้จะปฏิบัติไดก็เมื่อไมสามารถรักษาไดโดยวิธี
อื่นแลว
ขอ 16. โบราณสถานใดที่ ยั ง มี ป ระโยชน ใ ช ส อยอยู จะกระทํ า การอนุ รั ก ษ โ ดยการ
เสริมสรางหรือตอเติมสิ่งที่จําเปนขึ้นใหมก็ไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ ไมจําเปน
ที่จะตองทําใหเหมือนของเดิมทีเดียว แตสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นใหมนั้นจะตองมีลักษณะ
กลมกลืนและไมทําลายคุณคาของโบราณสถานนั้นๆ
ขอ 17. โบราณสถานต า งๆ ทั้ ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นแล ว และยั ง ไม ขึ้ น ทะเบี ย น จะต อ งมี
มาตรการในการบํารุงรักษาไวใหอยูในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง สวยงามอยูเสมอ
ขอ 18. กรณีที่โบราณสถานใดมีสภาพชํารุดทรุดโทรม อาจจะเปนอันตราย การดําเนินการ
ในเบื้องตน ควรใชมาตรการอันเหมาะสมทําการเสริมความมั่นคงแข็งแรงไว
กอนที่จะดําเนินการอนุรักษเพื่อปองกันมิใหเสียหายตอไป
ขอ 19. ในบางกรณีจะตองดําเนินการติดตอขอความรวมมือกับหนวยราชการอื่น หรือ
สถาบั น เอกชนซึ่ งมี ห น า ที่รั บผิ ด ชอบ หรื อผู เ ชี่ย วชาญในสาขาวิ ช าการตา งๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตอการอนุรักษสมบัติวัฒนธรรมของชาติ
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ขอ 20. งานทั้งปวงที่เกี่ยวของกับการอนุรักษหรือการขุดคน จะตองทํารายงานในรูปของ
การวิเคราะหและวิจัย โดยมีภาพประกอบซึ่งเปนภาพลายเสนและภาพถาย และ
ตอ งรายงานสิ่ งที่ ไ ด ป ฏิบัติ ทุก ขั้ น ตอนโดยละเอีย ด เชน งานแผว ถาง การจั ด
บริเวณ งานเสริมความมั่นคงชิ้นสวนตางๆ ฯลฯ เปนตน และการบันทึกรายงานนี้
จะตองเก็บรักษาไว ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ
ขอ 21. ใหอธิบดีกรมศิลปากร รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2528
ทวีศักดิ์ เสนาณรงค
(นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค)
อธิบดีกรมศิลปากร
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คําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม
ที่ 157/2547
เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
-------------------------------เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง การแต ง ตั้ ง พนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามกฎหมายว า ด ว ยโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหสอดคลองกับการแบงสวนราชการของ
กระทรวงวัฒนธรรมและกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545
และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2545 รวมทั้งเพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการปกปองดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุของชาติ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 6 แห ง พระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ
ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ พ.ศ.2504 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ประกอบ
กับมาตรา 126 (3) แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม จึงยกเลิกคําสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศก 684/2539 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.2504 ลงวัน ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2539 และแต งตั้งผูดํารงตํ า แหนงดังต อไปนี้ เ ป น พนักงาน
เจาหนาที่
ก. ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร
(1) อธิบดีกรมศิลปากร
(2) รองอธิบดีกรมศิลปากร
ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวของ
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(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

เลขานุการกรมศิลปากร
ผูอํานวยการสํานัก
นักภาษาโบราณ
นักโบราณคดี
เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี
ภัณฑารักษ
สถาปนิก
วิศวกรโยธา
นิติกร
นักวิชาการชางศิลป สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
(13) นายชางศิลปกรรม สํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
(14) เจาหนาที่บริหารงานชาง
(15) นายชางสํารวจ
(16) นายชางโยธา
ข. ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(1) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(2) รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
(3) ผูตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
(4) หัวหนาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ค. ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย
(1) ผูวาราชการจังหวัด
(2) รองผูวาราชการจังหวัด
(3) นายอําเภอ
(4) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
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ง. ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
(1) ผูบังคับการเรือ
(2) ผูควบคุมเรือ
(3) ผูบังคับหนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด
จ. ผูบริหารและขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรี
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล
(4) นายกเมืองพัทยา
(5) ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(6) ปลัดเทศบาล
(7) ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(8) ปลัดเมืองพัทยา
ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจหนาที่ตามมาตรา 10 ทวิ มาตรา 21 และมาตรา 21 ทวิ
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
(ลงชื่อ) อนุรักษ จุรีมาศ
(นายอนุรักษ จุรีมาศ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม
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ที่ วธ 0401/2426

กรมศิลปากร
ถนนหนาพระธาตุ กทม. 10200
24 มิถุนายน 2547

เรื่อง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
เรียน นายกเทศมนตรีทุกเทศบาล
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ.2504
2. สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร 0503/04717 ลงวั น ที่
24 พฤษภาคม 2547
3. คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
4. สํา เนากฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ 157/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
แต ง ตั้ ง ผู บ ริ ห ารและข า ราชการในสั ง กั ด เทศบาล ได แ ก นายกเทศมนตรี แ ละปลั ด เทศบาล
เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวั ตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 รายละเอียดดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 นั้น
ขณะนี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การประกาศคํ า สั่ ง กระทรวง
วัฒนธรรมฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่
6 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ของทานและปลัดเทศบาลเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย กรมศิลปากรจึงใคร
ขอใหทานและปลัดเทศบาลกรอกคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏใน
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สิ่ง ที่ส ง มาด ว ยหมายเลข 3 พร อ มแนบรู ปถ ายหน า ตรง ครึ่ งตั ว สวมเครื่ อ งแบบปกติ ข าวหรื อ
เครื่องแบบปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด 3x4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป แลวจัดสง
มายังกรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504 (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4) ซึ่งบัตร
ประจําตัวดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองใชแสดงในระหวางปฏิบัติหนาที่
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและแจ ง คํ า สั่ ง กระทรวงวั ฒ นธรรมที่ 157/2547 ให
ปลัด เทศบาลซึ่ ง อยู ใ นสั ง กัด ของท า นทราบ พรอ มทั้ง ดํา เนิ น การขอมี บั ต รประจํ าตั ว พนั ก งาน
เจาหนาที่ตามที่กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สด แดงเอียด
(นายสด แดงเอียด)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมศิลปากร

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมนิติการ โทร. 0 2225 8958, 0 2222 4566
โทรสาร 0 2226 1751
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ที่ วธ 0401/2425

กรมศิลปากร
ถนนหนาพระธาตุ กทม. 10200
24 มิถุนายน 2547
เรื่อง แจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลทุกตําบล
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรม ที่ 157/2547 เรื่อง แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
ตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ พ.ศ.2504
2. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0503/04717 ลงวันที่ 24
พฤษภาคม 2547
3. คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
4. สํา เนากฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.2504

ดวยกระทรวงวัฒนธรรมไดมีคําสั่ง ที่ 157/2547 ลงวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2547
แตงตั้งผูบริหารและขาราชการในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหาร
สวนตําบล และปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนพนักงานเจาหนาที่ตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ และพิพิธ ภัณ ฑสถานแหง ชาติ พ.ศ.2504 รายละเอีย ด
ดังปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 นั้น
ขณะนี้ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ไ ด ดํ า เนิ น การประกาศคํ า สั่ ง กระทรวง
วัฒนธรรมฉบับดังกลาวในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่
6 พฤษภาคม 2547 เรียบรอยแลว (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 2) และเพื่อใหการปฏิบัติงานในฐานะ
พนักงานเจาหนาที่ของทานและปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย
กรมศิลปากรจึงใครขอใหทานและปลัดองคการบริหารสวนตําบลกรอกคําขอมีบัตรประจําตัว
122

ภาคผนวก ก กฎหมายที่เกี่ยวของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

พนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่ปรากฏในสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 3 พรอมแนบรูปถายหนาตรง
ครึ่งตัว สวมเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา ขนาด
3x4 เซนติเมตร จํานวน 2 รูป แลวจัดสงกลับมายังกรมศิลปากร สํานักงานเลขานุการกรม เพื่อจัดทํา
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) ออกตาม
ความในพระราชบั ญ ญั ติ โ บราณสถาน โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
พ.ศ.2504 (สิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 4) ซึ่งบัตรประจําตัวดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองใช
แสดงในระหวางปฏิบัติหนาที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงคําสั่งกระทรวงวัฒนธรรมที่ 157/2547 ใหปลัด
องคการบริหารสวนตําบลซึ่งอยูในสังกัดของทานทราบ พรอมทั้งดําเนินการขอมีบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตามที่กลาวมาขางตนดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) สด แดงเอียด
(นายสด แดงเอียด)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมศิลปากร

สํานักงานเลขานุการกรม
กลุมนิติการ โทร. 0 2225 8958, 0 2222 4566
โทรสาร 0 2226 1751
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คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
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
 ไมเคยมีบตั รประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
๔. ขาพเจาทําคําขอยื่นตออธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
และไดแนบรูปถายจํานวน ๒ รูป มาพรอมคําขอนี้แลว
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ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
หมายเหตุ ภาพถายใหใชภาพถายหนาตรง
ครึ่งตัว สวมเครื่องแบบปกติขาว/เครื่องแบบ (ลงชื่อ) __________________________ ผูขอมีบัตร
ปฏิบัติการ ไมสวมหมวกและแวนตาดํา
(__________________________)
ขนาด ๓ x ๕ เซนติเมตร
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 ________________________________
การกรอกคํารับรองของผูบงั คับบัญชา
(๑) ระบุชื่อสวนราชการ/หนวยงาน
(ลงชื่อ) ______________________________ (๕)
(๒) ระบุชื่อหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน
(______________________________)
(๓) ระบุชื่อของผูยื่นคําขอมีบัตร
(ตําแหนง) _______________________________
(๔) ระบุตําแหนงของผูยื่นคําขอมีบัตร
ลงลายมือชื่อของหัวหนาสวนราชการ/หนวยงาน
*โปรดพลิกดูคําอธิบายดานหลัง )
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คําอธิบายเกี่ยวกับคํารับรองของผูบงั คับบัญชาทายคําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
คํารับรองของผูบังคับบัญชาจะใชในกรณีที่ผูขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ดํารง
ตําแหนงดังตอไปนี้
๑. ขาราชการสังกัดกรมศิลปากร ใหผูอํานวยการสํานักของพนักงานเจาหนาที่ที่ดํารง
ตําแหนงดังตอไปนี้ลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชา
- นักภาษาโบราณ
- นักโบราณคดี
- เจาหนาที่บริหารงานโบราณคดี
- ภัณฑารักษ
- สถาปนิก
- วิศวกรโยธา
- นิติกร
- นักวิชาการชางศิลป สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
- นายชางศิลปกรรม สังกัดสํานักโบราณคดี สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และ
สํานักสถาปตยกรรมและหัตถศิลป
- เจาหนาที่บริหารงานชาง
- นายชางสํารวจ
- นายชางโยธา
๒. ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ใหผูวาราชการจังหวัดลงชื่อในคํารับรองของ
ผูบังคับบัญชาใหแกรองผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ
๓. ขาราชการสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ใหผูบัญชาการทหารเรือเปนผูลงชื่อ
ในคํารับรองของผูบังคับบัญชา ใหแกพนักงานเจาหนาที่ในสวนของกองทัพเรือที่ดํารงตําแหนง
ผูบังคับการเรือ ผูควบคุมเรือ และผูบังคับหนวยเรือตามที่กองทัพเรือกําหนด
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๔. ขาราชการสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ใหนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูลงชื่อในคํารับรองของผูบังคับบัญชา
ใหแกปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

เลขที_่ ___________________
ชื่อ _____________________
ตําแหนง __________________
สังกัด ___________________
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
________
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
ลายมือผูถือบัตร
____________
อธิบดีกรมศิลปากร

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ.๒๕๐๔
วันออกบัตร____/______/_____
บัตรหมดอายุ____/______/_____
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