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โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศลิปวัตถุ 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504 

เป็นปีที่ 16 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญในฐานะรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 

  

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504” 

  

มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

  

มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ 
พุทธศักราช 2477 และ 

(2) พระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (ฉบับ
ที ่2) พุทธศักราช 2486 

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78/ตอนที่ 66/หน้า 980/29 สิงหาคม 2504 



บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  

มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“โบราณสถาน”2 หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง 

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือ
โบราณคด ีทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 

“โบราณวัตถุ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็น
สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดย
ลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป 
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคด ี

“ศิลปวัตถ”ุ3 หมายความว่า สิ่งที่ท าด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทางศิลป 

“สิ่งเทียมโบราณวัตถุ”4 หมายความว่า สิ่งที่ท าเทียมโบราณวัตถุหรือส่วนของโบราณวัตถุที่ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร 

“สิ ่งเทียมศิลปวัตถุ”5 หมายความว่า สิ ่งที ่ท าเทียมศิลปวัตถุหรือส่วนของศิลปวัตถุที ่ ได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร 

“ท าเทียม”6 หมายความว่า เลียนแบบ จ าลอง หรือท าเอาอย่างด้วยวิธีการใด ๆ ให้ เหมือนหรือ
คล้ายของจริง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอย่างเดิมหรือไม่ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมศิลปากร 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

                                                           
2 มาตรา 4 นิยามค าว่า “โบราณสถาน” แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535 
3 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ศิลปวัตถ”ุ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2535 
4 มาตรา 4 นิยามค าว่า “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2535 
5 มาตรา 4 นิยามค าว่า “สิ่งเทียมศลิปวัตถุ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2535 
6 มาตรา 4 นิยามค าว่า “ท าเทียม” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 



มาตรา 57  การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่ งอธิบดีต้องกระท าตาม
พระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะมอบหมายให้ข้าราชการในกรมศิลปากรซึ่งมีต าแหน่งตั้งแต่ผู้อ านวยการกองหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปกระท าแทน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ใดเป็นผู้กระท าแทนส าหรับท้องที่นั้นก็ได้ การ
มอบหมายให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อได้มีประกาศมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ใดกระท าการแทนอธิบดีตามความในวรรค
หนึ่งแล้ว ค าขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่นั้น 

  

มาตรา 68  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ
นี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมและก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

โบราณสถาน 

 

  

มาตรา 7  เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดี
เห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจก าหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็น
โบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ให้กระท าได้โดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา 

การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือมีผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ ถ้ าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่อธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่ง
ให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก าหนดเขตที่ดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมีค าสั่งคดีถึงที่สุดให้ยกค าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดี
ด าเนินการขึ้นทะเบียนได ้

  

                                                           
7 มาตรา 5 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
8 มาตรา 6 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 7 ทวิ9  ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 

ในกรณีที่มีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงับการก่อสร้างและให้
รื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าสั่ง 

ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่งอธิบดี มีความผิด
ฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีด าเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้
ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดีแก่ผู้รื้อถอนไม่ว่าด้วยประการใดทั้งสิ้น 

สัมภาระที่รื้อถอนถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในก าหนดสิบห้าวันนับ
แต่วันรื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ได้จากการขายเมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
และการขายแล้วเหลือเท่าใด ให้คืนให้เจ้าของสัมภาระนั้น 

  
มาตรา 8  บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้จัดท าบัญชีและประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาตามกฎหมายว่าด้วย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา 9  โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

โดยชอบด้วยกฎหมาย ช ารุด หักพังหรือเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถาน
นั้น แจ้งการช ารุด หักพังหรือเสียหายเป็นหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เกิดช ารุด หักพัง หรือ
เสียหายนั้น 

  

มาตรา 9 ทวิ10  โบราณสถานตามมาตรา 9 ที่ได้จัดให้มีการเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอื่น
เป็นปกติธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชน์ใด ๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ให้เจ้าของหรือผู้ ครอบครองโดยชอบด้วย
กฎหมายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทั้งหมด หรือบางส่วนตามที่อธิบดีก าหนด 

การก าหนดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีแต่งตั้งกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองร่วมเป็นกรรมการด้วย 

  

มาตรา 1011  ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย เคลื่อนย้าย
โบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน 
                                                           
9 มาตรา 7 ทวิ เพ่ิมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
10 มาตรา 9 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
11 มาตรา 10 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



เว้นแต่จะกระท าตามค าสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี  และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก าหนด
เงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 

  

มาตรา 10 ทวิ12  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในโบราณสถาน เพ่ือตรวจดูว่าได้มีการ
ซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน 
หรือมีการขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม่ ในการนี้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจยึดหรืออายัดวัตถุท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าจะเป็นวัตถุที่ได้มาจากการขุดค้นในบริเวณโบราณสถานได้ 

การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
และเมื่อด าเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแล้ว ในเขตกรุงเทพมหานครให้รายงานต่ออธิบดี ในเขตจังหวัดอ่ืนให้รายงาน
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ 

  

มาตรา 11  โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น แม้ว่าจะเป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้
ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด ๆ ท าการซ่อมแซม
หรือกระท าด้วยประการใด ๆ อันเป็นการบูรณะหรือรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมได้ แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองทราบกอ่น 

  

มาตรา 12  ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้โอนจะต้องแจ้งการโอนเป็น
หนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันโอน 

ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมต้องแจ้งการ
ได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณสถาน
เดียวกันหลายคน เมื่อได้มีการมอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการรับกรรมสิทธิ์ และผู้ได้รับ
มอบหมายได้ปฏิบัติการแจ้งนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนได้ปฏิบัติการแจ้ง
นั้นแล้วด้วย 

  

มาตรา 1313  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้เข้าชม
ปฏิบัติในระหว่างเข้าชมได้ และจะก าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนด้วยก็ได้ 

                                                           
12 มาตรา 10 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
13 มาตรา 13 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



การจัดให้เข้าชมโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเรียกเก็บค่า
เข้าชมหรือค่าบริการอ่ืน ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 13 ทวิ14  เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมี
อ านาจอนุญาตเป็นหนังสือให้บุคคลใดเข้าไปด าเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชน์ในบริเวณโบราณสถานที่ได้
ขึ้นทะเบียนแล้วและมิใช่เป็นโบราณสถานที่มีเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ผู้รับอนุญาต
ออกค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการทั้งสิ้น และผู้รับอนุญาตต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียมอ่ืน
ให้แก่กรมศิลปากรเพ่ือสมทบกองทุนโบราณคดี  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  

หมวด 2 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
 

 

มาตรา 1415  เมื่ออธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิได้อยู่ในความครอบครองของกรม
ศิลปากร มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ อธิบดีมีอ านาจประกาศในราช
กิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น 

ในกรณีที่อธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุใดไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือศิลปวัตถุใดที่ได้ขึ้น
ทะเบียนแล้ว สมควรสงวนไว้เป็นสมบัติของชาติ อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุนั้นเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ามท าการค้า และหากเห็นสมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้
อธิบดีมีอ านาจจัดซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้ได้ 

  

มาตรา 14 ทวิ16  เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และการจัดท าทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ี
มีอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตส ารวจ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแจ้งปริมาณ รูปพรรณและสถานที่เก็บรักษา
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด 

เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจเข้าไปในเคหสถาน
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระ

                                                           
14 มาตรา 13 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
15 มาตรา 14 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
16 มาตรา 14 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



อาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาท าการเพ่ือประโยชน์ในการจัดท าทะเบียน และในกรณีที่เห็นว่าโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุใดมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ ให้อธิบดีมีอ านาจ
ด าเนินการตามมาตรา 14 ได ้

  

มาตรา 15  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก าหนดเงื่อนไขไว้ประการใด
ก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย 

  

มาตรา 1617  ในกรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วช ารุด หักพัง เสียหาย สูญ
หาย หรือมีการย้ายสถานที่เก็บรักษา ให้ผู้ครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจ้งเป็นหนังสือไปยังอธิบดี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันช ารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการย้ายนั้น 

  

มาตรา 17  ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้โอนจะต้องแจ้ง
การโอนเป็นหนังสือโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอน และวันเดือนปีที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วัน
โอน 

ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม 
ต้องแจ้งการได้รับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผู้ได้รับกรรมสิทธิ์
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เมื่อได้มีการมอบหมายให้ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้แจ้งการ
รับกรรมสิทธิ์ และผู้ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติการแจ้งนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าผู้มีกรรมสิทธิ์รวม
ทุกคนได้ปฏิบัติการแจ้งนั้นแล้วด้วย 

  

มาตรา 1818  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และอยู่ในความดูแลรักษาของ
กรมศิลปากรจะโอนกันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมาย แต่ถ้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยู่
มากเกินต้องการ อธิบดีจะอนุญาตให้โอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
หรือให้เป็นรางวัลหรือเป็นค่าแรงงานแก่ผู้ขุดค้นก็ได้  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

 

                                                           
17 มาตรา 16 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
18 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 18 ทวิ19  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากร หรือที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้และมีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีเป็นพิเศษ รัฐมนตรีมีอ านาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีควบคุมการท า
เทียม 

เมื่อได้มีประกาศตามวรรคหนึ่งแล้ว การผลิต การค้า หรือมีไว้ในสถานที่ท าการค้าซึ่งสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมนั้น ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และให้ผู้ประสงค์จะผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุม
การท าเทียมแจ้งรายการสิ่งที่ตนจะผลิตต่ออธิบดีพร้อมทั้งต้องแสดงให้ปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตนั้นด้วยว่าเป็นสิ่งที่ได้
ท าเทียมขึ้น 

เมื่อได้รับแจ้งตามวรรคสองแล้ว ให้อธิบดีแจ้งรายชื่อผู้ผลิตและรายการสิ่งเทียมโบราณวัตถุและ
สิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมที่จะผลิตนั้นต่ออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือประโยชน์ในการส่งหรือน าออกนอก
ราชอาณาจักรด้วย 

  

มาตรา 1920  ผู้ใดประสงค์จะท าการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิได้ห้ามท าการค้าตามมาตรา 
14 วรรคสอง ต้องได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาต ผู้ขอรับในอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

  

มาตรา 19 ทวิ21  ผู้ใดจะแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืน 
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้อธิบดีทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 

  

                                                           
19 มาตรา 18 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
20 มาตรา 19 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
21 มาตรา 19 ทวิ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 19 ตรี22  ใบอนุญาตตามมาตรา 19 ให้มีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ออก
ใบอนุญาต ถ้าผู้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตต่ออธิบดีก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อได้ยื่นค าขอแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าอธิบดีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีอธิบดีอนุญาต ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา 

ในกรณีที่อธิบดีไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือ
ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ถ้ามีการอุทธรณ์การต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคสามก่อนที่รัฐมนตรีจะมีค าวินิจฉัยรัฐมนตรีจะสั่ง
อนุญาตให้ประกอบกิจการไปพลางก่อนเมื่อมีค าขอของผู้อุทธรณ์ก็ได้ 

  

มาตรา 2023  ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
สถานที่ท าการค้า และให้ผู้รับใบอนุญาตท าบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่ง
เทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการท าเทียมที่อยู่ในความครอบครองของตนและรักษาบัญชีนั้นไว้ ณ สถานที่ดังกล่าว  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 2124  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่ท าการค้า สถานที่
แสดง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่ง เทียมศิลปวัตถุ ระหว่างพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจดูว่าได้มีการปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ หรือเพื่อตรวจดูว่ามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่ง เทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ได้มาโดย
มิชอบด้วยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีมิได้ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีก าหนดตาม
มาตรา 18 ทวิ อยู่ในสถานที่นั้นหรือไม่ และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามิได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ได้มาโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิได้ปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีก าหนดตามมาตรา 
18 ทวิ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียม
ศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชน์ในการด าเนินคดีได้ 
                                                           
22 มาตรา 19 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
23 มาตรา 20 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
24 มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 21 ทวิ25  ในการปฏิบัติหน้าที่ อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
แล้วแต่กรณี ต้องแสดงบัตรประจ าตัวต่อเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้รับใบอนุญาต  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในสถานที่ที่ท า
การตรวจสอบตามมาตรา 14 ทวิ หรือมาตรา 21 และให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้รับใบอนุญาต หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวอ านวยความสะดวกตามสมควร 

บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 21 ตรี26  ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  

มาตรา 2227  ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไม่ว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
จะเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ ออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
อธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ศิลปวัตถุที่มีอายุไม่เกินห้าปีและไม่ได้ขึ้นทะเบียน และการน า
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผ่านราชอาณาจักร 

  

มาตรา 23  บุคคลใดประสงค์จะส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร เป็นการ
ชั่วคราว ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่ออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งไม่อนุญาต ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของอธิบดีต่อ
รัฐมนตรีภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

ในกรณีอธิบดีเห็นสมควรหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยให้ออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นค าขอส่งโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และเมื่อผู้ยื่นค าขอได้ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและ
ข้อก าหนดว่าด้วยการวางเงินประกัน และหรือการช าระค่าปรับตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเกี ่ยวแก่การส่ง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ก็ให้อธิบดีออกใบอนุญาตให้ผู้ยื่นเรื่องราว
ส่งหรือน าวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ 

  

                                                           
25 มาตรา 21 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
26 มาตรา 21 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
27 มาตรา 22 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 23 ทวิ28  ในกรณีที่มีความจ าเป็นที่ต้องส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นส่วน
ของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือการศึกษา การ
วิเคราะห์ การวิจัย การซ่อมแซม หรือประกอบ ให้อธิบดีมีอ านาจส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นส่วน
ของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวได้ เว้นแต่เป็นชิ้นส่วนของโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุที่ต้องน าไปแปรสภาพหรือท าลายไปโดยกระบวนการวิเคราะห์หรือการวิจัยนั้น อธิบดีจะส่งหรือน าออก
นอกราชอาณาจักรโดยไม่ต้องน ากลับก็ได้ 

  

มาตรา 2429  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งไว้ในราชอาณาจักรหรือใน
บริเวณเขตเศรษฐกิจจ าเพาะโดยพฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ ไม่ว่าที่ที่ซ่อนหรือฝังหรือ
ทอดทิ้งจะอยู่ในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม่ ให้ตกเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน ผู้เก็บได้ต้อง
ส่งมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือต ารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา แล้วมีสิทธิจะได้รับรางวัลไม่เกินหนึ่งในสามแห่งค่าของทรัพย์สินนั้น 

ให้อธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ พิจารณาก าหนดค่าของ
ทรัพย์สินและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ผู้เก็บได้มีสิทธิอุทธรณ์การก าหนดของคณะกรรมการเป็นหนังสือต่ออธิบดีภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันทราบการก าหนด ค าวินิจฉัยของอธิบดีให้เป็นที่สุด 

  

มาตรา 24 ทวิ30  ในกรณีที่ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกท าลายใน
สาระส าคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบการสูญ
หายหรือถูกท าลาย 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  

หมวด 3 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
 

  

มาตรา 25  ให้มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดิน 

                                                           
28 มาตรา 23 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
29 มาตรา 24 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
30 มาตรา 24 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะให้สถานที่ใดเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
ตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่มีอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ เป็นพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา 2631  โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินและอยู่ในความดูแลรักษา
ของกรมศิลปากรนั้น จะเก็บรักษาไว้ ณ สถานที่อ่ืนใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมิได้ แต่ในกรณีที่ไม่อาจ
หรือไม่สมควรจะน ามาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและได้รับอนุญาตจากอธิบดีแล้วจะเก็บรักษาไว้ ณ 
พิพิธภัณฑ์อ่ืน วัด หรือสถานที่ของทางราชการก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่อธิบดีอนุญาตให้น าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไปแสดง ณ 
ที่ใด ๆ เป็นการชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดีมีค าสั่งให้น าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเพ่ือประโยชน์ในการซ่อมแซมหรือบูรณะ 

ในกรณีที่โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตให้กระทรวง ทบวง 
กรมใดเป็นผู้เก็บรักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได้ 

  

มาตรา 2732  เพ่ือประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้ผู้ เข้าชมปฏิบัติในระหว่าง
เข้าชมได้และจะก าหนดให้ผู้เข้าชมเสียค่าเข้าชมหรือค่าบริการอ่ืนด้วยก็ได้ 

  

หมวด 4 

กองทุนโบราณคดี 
 

 

มาตรา 28  ให้จัดให้มีกองทุนขึ้น เรียกว่า “กองทุนโบราณคดี” เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอันเป็น
ประโยชน์แก่โบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ์ 

  

มาตรา 29  กองทุนโบราณคดี ประกอบด้วย 

(1) เงินที่ได้มาตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
(2) เงินผลประโยชน์อันเกิดจากโบราณสถาน 

                                                           
31 มาตรา 26 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
32 มาตรา 27 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



(3) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ 
(4) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  

มาตรา 30  การเก็บรักษาและการจ่ายเงินกองทุนโบราณคดี ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

  

 
หมวด 4 ทวิ 

การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต33 

 

  

มาตรา 30 ทวิ  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง 
ประกาศ หรือระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด อธิบดีมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
ได้มีก าหนดครั้งละไม่เกินหกสิบวัน แต่ในกรณีที่มีการฟ้องผู้รับใบอนุญาตต่อศาลว่าได้กระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตไว้จนกว่าจะมีค าพิพากษาถึงที่สุดก็ได้ 

ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหว่างถูกสั่ง พักใช้
ใบอนุญาตนั้นไม่ได ้

  

มาตรา 30 ตรี  เมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตผู้ใดต้องค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าการฝ่าฝืน
พระราชบัญญัตินี้หรือฝ่าฝืนค าสั่งพักใช้ใบอนุญาต อธิบดีมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ 

ผู้ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไม่ได้จนกว่าจะพ้น
สองปีนับตั้งแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

  

มาตรา 30 จัตวา  ค าสั่งพักใช้และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไม่พบตัวหรือบุคคลดังกล่าวไม่ยอมรับค าสั่ง ให้ปิดค าสั่งไว้ ณ ที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ที่
สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือภูมิล าเนาของผู้รับใบอนุญาตนั้น และให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวได้ทราบค าสั่งนั้น
แล้วตั้งแต่วันที่ปิดค าสั่ง 

                                                           
33 หมวด 4 ทวิ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต มาตรา 30 ทวิ ถึงมาตรา 30 เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



ค าสั่งพักใช้และค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะ
โฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือโดยวิธีอ่ืนด้วยก็ได้ 

  

มาตรา 30 เบญจ  ผู้ถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพักใช้หรือค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
นั้น 

  

 
หมวด 5 

บทก าหนดโทษ 

 

  

มาตรา 3134  ผู้ใดเก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซ่อนหรือฝังหรือทอดทิ้งโดยพฤติการณ์ซึ่ง
ไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นของตนหรือของผู้อ่ืน ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 31 ทวิ35  ผู้ใดซ่อนเร้น จ าหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อ รับจ าน า หรือรับไว้โดยประการใด 
ๆ ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี 
หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าไปเพ่ือการค้า ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
เจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 3236  ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือท าให้ไร้
ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระท าต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
                                                           
34 มาตรา 31 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
35 มาตรา 31 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
36 มาตรา 32 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 3337  ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์หรือท าให้สูญหายซึ่ง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่ เกินหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  

มาตรา 3438  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 ทวิ มาตรา 16 
มาตรา 17 หรือมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 3539  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 10 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาต

ตามมาตรา 10 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 3640  ผู้ใดท าการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ห้ามท าการค้าตามประกาศที่ออกตาม

มาตรา 14 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนมาตรา 15 หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนดไว้ในหนังสืออนุญาตตาม
มาตรา 15 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  

มาตรา 36 ทวิ41  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง หรือไม่แจ้ง
รายการสิ่งที่ตนผลิตต่ออธิบดี หรือไม่แสดงให้ปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตว่าเป็นสิ่งที่ได้ท าเทียมขึ้นตามมาตรา 18 ทวิ วรรค
สอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 3742  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ

ไม่เกินสามแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 37 ทวิ43  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศที่ออกตามมาตรา 19 ทวิ ต้อง

ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
                                                           
37 มาตรา 33 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
38 มาตรา 34 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
39 มาตรา 35 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
40 มาตรา 36 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
41 มาตรา 36 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
42 มาตรา 37 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
43 มาตรา 37 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



มาตรา 37 ตรี44  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 3845  ผู้ใดส่งหรือน าโบราณวัตถุที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร อันเป็นการฝ่า

ฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 3946  ผู้ใดส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้วออกนอกราชอาณาจักร

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22 ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 40  ให้ผู้ท าการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุให้บุคคล

ชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระอยู่แล้วในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีให้ท า
การค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุให้บุคคลชมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ท าการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือ
แสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุให้บุคคลชมโดยเรียกเก็บค่าชมเป็นปกติธุระ ซึ่งได้ยื ่นค า ขอรับใบอนุญาตโดย
ถูกต้องตามความในวรรคก่อน  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับจนถึงวันที่ได้รับใบอนุญาต 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส.  ธนะรัชต์ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

  

                                                           
44 มาตรา 37 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
45 มาตรา 38 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
46 มาตรา 39 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 



อัตราค่าธรรมเนียม47 

 

  
(1) ใบอนุญาตตามมาตรา 19    ฉบับละ 20,000 บาท 

(2) ใบอนุญาตตามมาตรา 22 

(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง 

กรมศิลปากรเห็นว่ามีอายุตั้งแต่ 
สมัยอยุธยาขึ้นไป ชิ้นละไม่เกิน     2,000 บาท 

(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่ง 

กรมศิลปากรเห็นว่ามีอายุต่ ากว่า 

สมัยอยุธยา ชิ้นละไม่เกิน      1,000 บาท 

(3) ใบแทนใบอนุญาต     ฉบับละ     100 บาท 

(4) การต่ออายุใบอนุญาต                               ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียม 

                                                            ใบอนุญาตนั้น 

 
 

หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ นอกจากมีบทก าหนดโทษผู้กระท าความผิด
ต่ ากว่าที่ควรอยู่มากเป็นเหตุให้มีการลักลอบน าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเป็นภัยต่อการสงวน
วัตถุเช่นว่านั้นแล้ว ยังมีบทบัญญัติที่ไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติจัดการเกี่ยวแก่การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและ
การโบราณคดีให้เป็นไปด้วยดีอีกหลายประการ   จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวแก่การนี้เสียใหม่ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

                      
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 251548 

  
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นว่า โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุซึ่งเป็นประโยชน์ในทาง

ศิลปะ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ทั้งมีคุณค่าในทางศิลปะ อันเป็นทรัพย์มรดกที่มีค่ายิ่งของชาติได้ถูกทอดทิ้ง
ท าลายสูญหายไปเป็นจ านวนมาก  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้รัดกุมยิ่งขึ้น 

                                                           
47 อัตราค่าธรรมเนียม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 
48 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89/ตอนที่ 190/ฉบับพิเศษ หน้า 28/13 ธันวาคม 2515 



พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253549 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมและไม่
รัดกุมเพียงพอในด้านการคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะและการซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ 
และก าหนดอัตราโทษไว้ต่ ามาก ท าให้มีผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุก ขุดค้น และท าลายโบราณสถาน 
ลักลอบน าหรือส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีมีคุณค่าทางศิลป ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักร
มากขึ้น นอกจากนี้ ปรากฏว่าในปัจจุบันมีการผลิตและการค้าสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุเป็นจ านวน
มาก สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ให้
เหมาะสมเพ่ือให้การคุ้มครองดูแลรักษา การบูรณะ การซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และการควบคุมการผลิตและการค้าสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตและหนังสืออนุญาต อัตราโทษและอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแก้ไขบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254550 

  
มาตรา 69  ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. 2504 ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” 

  
หมายเหตุ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้

                                                           
49 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109/ตอนที่ 38/หน้า 12/5 เมษายน 2535 
50 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119/ตอนที่ 102 ก/หน้า 66/8 ตุลาคม 2545 



ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่ มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไข
ให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  


