
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวัตถ ุ

และพิพิธภณัฑสถานแหงชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

เปนปที่ ๑๖ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  ศิลปวัตถุ 

โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาต ิ
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ ในฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๗๗ และ 
(๒) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
บรรดาบทกฎหมาย  กฎ  และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติ ไวแลวใน

พระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๖๖/หนา ๙๘๐/๒๙ สิงหาคม ๒๕๐๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหง
การกอสรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลป 
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

“โบราณวัตถุ” หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปน
ส่ิงประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซาก
มนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

“ศิลปวัตถุ” หมายความวา ส่ิงที่ทําดวยฝมือและเปนสิ่งที่นิยมกันวามีคุณคา
ในทางศิลป 

“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอธิบดีตองกระทํา

ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดเปนผูกระทําแทน
สําหรับทองที่นั้นก็ได การมอบหมายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดกระทําการแทน
อธิบดีตามความในวรรคกอนแลว คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหย่ืนตอผูวาราชการ
จังหวัดแหงทองที่นั้น และใหถือวาคําส่ังอนุญาตหรือไมอนุญาตออกหนังสืออนุญาตหรือ
ใบอนุญาตที่ผูวาราชการจังหวัดไดส่ังตามมาตรานี้เปนคําส่ังของอธิบดี 

 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
โบราณสถาน 

   
 

มาตรา ๗  เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด 
ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของ
โบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของ
หรือมีผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําส่ังใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการกําหนดเขต
ที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาล
มีคําส่ังคดีถึงที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได 

 
มาตรา ๘  บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาตามกฎหมายวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลว
ตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๙  โบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานที่มีเจาของ

หรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใด ๆ ให
เจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานนั้น แจงการชํารุด หักพังหรือเสียหายเปนหนังสือไปยัง
อธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่เกิดชํารุด หักพังหรือเสียหายนั้น 

 
มาตรา ๑๐  หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลงโบราณสถานหรือขุดคน

ส่ิงใด ๆ ภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําส่ังของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเง่ือนไขไวประการใด ก็ตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๑  โบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มี

เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
บุคคลใด ๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคง
สภาพเดิมได แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ผูโอนจะตอง

แจงการโอนเปนหนังสือโดยระบุช่ือและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยังอธิบดีภายใน
สามสิบวันนับแตวันโอน 

ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดย
พินัยกรรมตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ใน
กรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์
รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓  โบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวนั้น เมื่อรัฐมนตรีเห็นสมควรเพื่อ
ประโยชนในการรักษาสภาพของโบราณสถานหรือความสะอาดเรียบรอย ใหมีอํานาจกําหนดโดย
กฎกระทรวงใหผูเขาชมปฏิบัติการบางประการในระหวางเขาชมได และเฉพาะโบราณสถานที่มิใช
เปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย จะกําหนดใหผูเขาชมเสีย
คาธรรมเนียมเขาชมดวยก็ได แตมิใหเรียกเก็บเกินครั้งละสามสิบบาท 

การกําหนดตามความในวรรคกอน จะกําหนดสําหรับโบราณสถานทุกแหงหรือ
แตบางแหง และจะกําหนดเปนอยางเดียวกันหรือแตกตางกันก็ได 

 
หมวด ๒ 

โบราณวตัถุและศิลปวัตถ ุ
   

 
มาตรา ๑๔  เมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดซึ่งมิไดอยูในความ

ครอบครองของกรมศิลปากร มีคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีเปนพิเศษ อธิบดี
มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นได 

 
มาตรา ๑๕  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใด

ซอมแซม แกไขหรือเปลี่ยนแปลงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสือ
อนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย 

 
มาตรา ๑๖  ในกรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ชํารุด หักพัง 

เสียหายหรือสูญหาย ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจงการชํารุด หักพัง เสียหาย
หรือสูญหายเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันชํารุด หักพัง เสียหายหรือสูญหาย
นั้น 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ผู

โอนจะตองแจงการโอนเปนหนังสือโดยระบุช่ือและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยัง
อธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน 

ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลวโดยทางมรดก
หรือโดยพินัยกรรม ตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับ
กรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการ
มอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมาย
ไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได
ปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย 

 
มาตรา ๑๘  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูใน

ความดูแลรักษาของกรมศิลปกร จะโอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยูมากเกินตองการ อธิบดีโดยอนุมัติรัฐมนตรีจะโอนโดย
วิธีขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใหเปนรางวัลหรือเปน
คาแรงงานแกผูขุดคนก็ได 

 
มาตรา ๑๙  หามมิใหผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดง

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
จากอธิบดี 

การขออนุญาตและการอนุญาตตามความในวรรคกอน ใหทําตามแบบที่อธิบดี
กําหนด 

ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไมอนุญาตตามคําขอซึ่งขอรับใบอนุญาตตามความในวรรค
แรก ผูขอมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง คํา
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๒๐  ผูไดรับใบอนุญาตใหทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดง

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมตามมาตรา ๑๙ ตองแสดงใบอนุญาตนั้นไว ณ ที่ที่เห็นได
งายในสถานการคาหรือสถานการแสดงของตน และตองทําบัญชีแสดงรายการโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของตนตามแบบที่อธิบดีกําหนดใหถูกตองตรงตามความจริง 
และรักษาบัญชีนั้นไวในสถานการคาหรือสถานการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

 
มาตรา ๒๑  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานการคาหรือสถานการ

แสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ เพ่ือตรวจดูวาผู รับ
ใบอนุญาตไดปฏิบัติการถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพ่ือตรวจดูวาไดมีโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุที่มีผูไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายอยูในความครอบครองของผูไดรับใบอนุญาต
หรือไม ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีเหตุอัน
ควรสงสัยวาเปนวัตถุที่บุคคลไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมายไดดวย 

 
มาตรา ๒๒  หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไมวาโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุนั้นจะเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ ได ข้ึนทะเบียนแลวหรือไมออกนอก
ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี คําขอรับอนุญาตและใบอนุญาตใหเปนไปตาม
แบบที่อธิบดีกําหนด 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกการนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผาน
ราชอาณาจักร 

ผูรับใบอนุญาตใหสง หรือนําโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
ตองเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในบัญชีทาย
พระราชบัญญัตินี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังไม
อนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณคําส่ังของอธิบดีตอรัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบ
คําส่ัง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด 

ในกรณีอธิบดีเห็นสมควรหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยใหออกใบอนุญาตใหผูย่ืนคําขอสง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเมื่อผูย่ืนคําขอไดยินยอม
ปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและขอกําหนดวาดวยการวางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวแกการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปน
การช่ัวคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูย่ืนเรื่องราวสงหรือนําวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราวได 

 
มาตรา ๒๔  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งอยู ณ ที่ใด ๆ 

โดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของ ไมวาที่ซึ่งซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งไวจะอยูใน
กรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บได
ตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลหนึ่งในสามแหงคาของทรัพยสินนั้น 

 
หมวด ๓ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาต ิ
   

 
มาตรา ๒๕  ใหมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุอันเปนทรัพยสินของแผนดิน 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดตั้ ง ข้ึน ณ ที่ ใด  หรือจะใหสถานที่ ใดเปน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๒๖  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูใน

ความดูแลรักษาของกรมศิลปกรนั้น จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อ่ืนใดนอกจากพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติมิได แตในกรณีที่ไมอาจหรือไมสมควรจะนํามาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีแลว จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อ่ืนก็ได 

ความในวรรคกอนมิใหใชบังคับแกกรณีที่รัฐมนตรีอนุญาตใหโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุไปตั้งแสดง ณ ที่ใด ๆ เปนการชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดีมีคําส่ังใหนําโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพ่ือประโยชนในการซอมแซมหรือบูรณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตให
กระทรวง ทบวง กรมใดเปนผูเก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นเปนการชั่วคราวก็ได 

 
มาตรา ๒๗  รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

ปฏิบัติการบางประการเพื่อประโยชนความเรียบรอยหรือเ พ่ือประโยชนแกการรักษา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในระหวางเขาชมไดตามที่เห็นสมควร และจะกําหนดใหผูเขาชมเสีย
คาธรรมเนียมการเขาชมดวยก็ได แตมิใหเกินครั้งละสามสิบบาท 

การกําหนดตามความในวรรคกอน ใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 

หมวด ๔ 
กองทุนโบราณคด ี
   

 
มาตรา ๒๘  ใหจัดใหมีกองทุนขึ้น เรียกวา “กองทุนโบราณคดี” เพ่ือใชจายใน

กิจการอันเปนประโยชนแกโบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ 
 
มาตรา ๒๙  กองทุนโบราณคดีประกอบดวย 
(๑) เงินที่ไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี ้
(๒) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
(๔) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 

โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

มาตรา ๓๐  การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดี ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๓๑  ผูใดเก็บไดซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงไวหรือทอดทิ้ง

อยู ณ ที่ใด ๆ โดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอา
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนของตนหรือของผูอ่ืน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับ
ไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๒  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย หรือทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชน

ซึ่งโบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาโบราณสถานที่ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคาหรือทําใหไรประโยชนเปน
โบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหาปและปรับไม
เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
มาตรา ๓๓  ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเส่ือมคา หรือทําใหสูญหายหรือไร

ประโยชนซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือ
ปรับไมเกินสี่พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา 

๒๐ หรือฝาฝนกฎกระทรวงออกตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๕  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือฝาฝนเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดไวใน

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือฝาฝนเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดไวใน
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก

เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๓๘  ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไมไดข้ึนทะเบียนออกนอก

ราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
พันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๓๙  ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดข้ึนทะเบียนแลวออก

นอกราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามเดือนถึงหาปและ
ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๔๐  ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินีใ้ชบงัคบั ย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีใหทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซึ่งได
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตโดยถูกตองตามความในวรรคกอน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับจนถึงวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ส. ธนะรัชต 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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อัตราคาธรรมเนียม 
สงหรือนําโบราณวัตถุหรือศลิปวัตถุออกนอกราชอาณาจกัร 

   
 

๑. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ซึ่งกรมศิลปากรเห็นวามีอายุตั้งแตสมัยอยุธยาข้ึนไป 
ช้ินละไมเกินสองรอยบาท 

๒. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ซึ่งกรมศิลปกรเห็นวามีอายุต่ํากวาสมัยอยุธยาช้ินละ
ไมเกินหนึ่งรอยบาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมี
บทกําหนดโทษผูกระทําความผิดต่ํากวาที่ควรอยูมากเปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและ
ศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเปนภัยตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม
แกการปฏิบัติจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดีอีก
หลายประการ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวแกการนี้เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/ผูจดัทํา 
๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ 
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