พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
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ใหไว ณ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2504
เปนปที่ 16 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ แหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญใน
ฐานะรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา พระราชบัญญัติโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504
มาตรา 2 (1) พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ พุทธศักราช 2477
และ
(2) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2486
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบท
แหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
โบราณสถาน (2) หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือโดยหลักฐาน
เกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ใหรวมถึงสถานที่ที่
เปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย
โบราณวัตถุ หมายความวา สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐ หรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือ
โบราณคดี
ศิลปวัตถุ(3) หมายความวา สิ่งที่ทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป

(1)
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(2)(3)

สิ่งเทียมโบราณวัตถุ (1) หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของโบราณวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
สิ่งเทียมศิลปวัตถุ(2) หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมศิลปวัตถุหรือสวนของศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
ทําเทียม(3) หมายความวา เลียนแบบ จําลอง หรือทําเอาอยางดวยวิธีการใด ๆ ใหเหมือนหรือคลายของจริง ทั้งนี้
ไมวาจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอยางเดิมหรือไม
พนักงานเจาหนาที่ หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
อธิบดี หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร
รัฐมนตรี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5(4) การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซึ่งอธิบดีตองกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะ
มอบหมายใหขาราชการในกรมศิลปากรซึ่งมีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไปกระทําแทน หรือผูวา
ราชการจังหวัดแหงทองที่ใดเปนผูกระทําแทนสําหรับทองที่นั้นก็ได การมอบหมายใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่ใดกระทําการแทนอธิบดีตามความในวรรคหนึ่งแลว
คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้น
มาตรา 6(5) ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ ยกเวน
คาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
โบราณสถาน

มาตรา 7 เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได และใหมีอํานาจกําหนดเขต
ที่ดินตามที่เห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได ประกาศดังกลาวนี้อธิบดีจะเพิก
ถอนหรือแกไขเพิ่มเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของหรือมีผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครองไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอ
ศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่อธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งใหอธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการ
กําหนดเขตที่ดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผูครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึง
ที่สุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ใหอธิบดีดําเนินการขึ้นทะเบียนได
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มาตรา 7 ทวิ (1) หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร ภายในเขตของ
โบราณสถาน ซึ่งอธิบดีไดประกาศขึ้นทะเบียน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการกอสรางและใหรื้อถอนอาคาร
หรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่ง
ผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสั่งอธิบดี มีความผิดฐานขัด คําสั่งเจา
พนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นได โดยเจาของผูครอบครองหรือ ผูปลูกสรางไมมี
สิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอนไมวาดวยประการใดทั้งสิ้น
สัมภาระที่รื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวัน
รื้อถอน
เสร็จ ใหอธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นเงินที่ไดจากการขายเมื่อหักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือ
เทาใดใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น
มาตรา 8 บรรดาโบราณสถานซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาตาม
กฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหถือวาเปนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 9 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย
กฎหมายชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใด ๆ ใหเจาของหรือผูครอบครองโบราณสถานนั้น แจงการชํารุดหักพัง
หรือเสียหายเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันที่เกิดชํารุดหักพังหรือเสียหายนั้น
มาตรา 9 ทวิ (2) โบราณสถานตามมาตรา 9 ที่ไดจัดใหมีการเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่นเปนปกติธุระ หรือ
จัดเก็บผลประโยชนใด ๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายเปน ผูเสีย
คาใชจายในการซอมแซมทั้งหมด หรือบางสวนตามที่อธิบดีกําหนด
การกําหนดคาใชจายในการซอมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่งใหอธิบดีแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไม
นอยกวาสามคน โดยใหเจาของหรือผูครอบครองรวมเปนกรรมการดวย
มาตรา 10(3) หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวน
ตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทํา ตามคําสั่ง
ของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใด ก็ตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขนั้นดวย
มาตรา 10 ทวิ(4) พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพื่อตรวจดูวาไดมีการซอมแซม แกไข
เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคน สิ่งใด ๆ
หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดวัตถุที่มีเหตุ
อันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุที่ไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได
การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก และเมื่อ
ดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดี ในเขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการ
จังหวัดและอธิบดีเพื่อทราบ

(1) (4)
(2)(3)
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มาตรา 11 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคคลใด ๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใด ๆ อัน
เปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน
มาตรา 12 ในกรณีที่มีการโอนโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวผูโอนจะตองแจงการโอนเปนหนังสือโดยระบุชื่อ
และที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไป
ยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน เมื่อไดมี
การมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้น
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย
มาตรา 13 (1) เพื่อประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัยความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวาง
เขาชมได และจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
การจัดใหเขาชมโบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือ
คาบริการอื่น ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 13 ทวิ(2) เพื่อประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปน
หนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชนในบริเวณโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวและมิใชเปน
โบราณสถานที่มีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยใหผูรับอนุญาตออกคาใชจายในการดําเนินกิจการ
ทั้งสิ้น และผูรับอนุญาตตองจายเงินคาสิทธิคาตอบแทน และคาธรรมเนียมอื่นใหแกกรมศิลปากรเพื่อสมทบกองทุน
โบราณคดี ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 2
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ

มาตรา 14(3) เมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดที่มิไดอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร มี
ประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา- นุเบกษา
ขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุใดไมวาจะไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไมหรือศิลปวัตถุใดที่ไดขึ้นทะเบียนแลว สมควร
สงวนไวเปนสมบัติของชาติ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคา และหากเห็นสมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซื้อ
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไวได

(1) –(3)
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มาตรา 14 ทวิ (1) เพื่อประโยชนในการอนุรักษและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีอายุตั้งแตสมัย
อยุธยาขึ้นไป ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหเขตทองที่ใดเปนเขตสํารวจโบราณวัตถุ หรือ
ศิลปวัตถุนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองแจงปริมาณ รูปพรรณและสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นตอ
อธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปในเคหสถานของเจาของหรือผู
ครอบครอง หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลา
ทําการเพื่อประโยชนในการจัดทําทะเบียน และในกรณีที่เห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดมีประโยชนหรือคุณคาในทาง
ศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 14 ได
มาตรา 15 โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใดซอมแซม แกไขหรือเปลี่ยนแปลง เวน
แตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
นั้นดวย
มาตรา 16(2) ในกรณีที่โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการยาย
สถานที่เก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น แจงเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวัน
ชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายนั้น
มาตรา 17 ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวผูโอนจะตองแจงการโอนเปนหนังสือ
โดยระบุชื่อและที่อยูของผูรับโอน และวันเดือนปที่โอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม ตองแจงการไดรับ
กรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีที่มีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
เดียวกันหลายคน เมื่อไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับ กรรมสิทธิ์ และผูไดรับ
มอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลวใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลว
ดวย
มาตรา 18(3) โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแลรักษาของกรมศิลปากรจะ
โอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยูมากเกินตองการอธิบดี
จะอนุญาตใหโอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือใหเปนรางวัลหรือเปน
คาแรงงานแกผูขุดคนก็ได ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 18 ทวิ(4) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร หรือที่ไดขึ้นทะเบียนไวและมี
ประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศใน ราชกิจจา
นุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียม
เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว การผลิต การคา หรือมีไวในสถานที่ทําการคาซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่ง
เทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมนั้น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา และใหผูประสงคจะผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมแจงรายการสิ่งที่ตนจะ
ผลิตตออธิบดีพรอมทั้งตองแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตนั้นดวยวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
เมื่อไดรับแจงตามวรรคสองแลว ใหอธิบดีแจงรายชื่อผูผลิตและรายการสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่
ควบคุมการทําเทียมที่จะผลิตนั้นตออธิบดีกรมศุลกากรเพื่อประโยชนในการสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรดวย
(1) –(4)
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มาตรา 19 (1) ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มิไดหามทําการคาตามมาตรา 14 วรรคสอง
ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา 19 ทวิ (2) ผูใดจะแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น ตองแจงเปน
หนังสือใหอธิบดีทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 19 ตรี(3) ใบอนุญาตตามมาตรา 19 ใหมีอายุใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปที่ออกใบอนุญาต ถา ผูรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตออธิบดีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคํา
ขอแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่อธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ถามีการอุทธรณการตออายุใบอนุญาตตามวรรคสามกอนที่รัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตให
ประกอบกิจการไปพลางกอนเมื่อมีคําขอของผูอุทธรณก็ได
มาตรา 20(4) ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ทํา
การคา และใหผูรับใบอนุญาตทําบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่
ควบคุมการทําเทียมที่อยูในความครอบครองของตนและรักษาบัญชีนั้นไว ณ สถานที่ดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 21(5) ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ผลิตสถานที่ทําการคา สถานที่แสดง หรือสถานที่เก็บ
รักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม หรือเพื่อตรวจดู
วามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือมีสิ่ง
เทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ อยูในสถานที่นั้น
หรือไม และในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือ
(1)(3)-(5)
(2)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/38/12)
แกไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308ฯ (รก.2515/190/28 พ.) และแกไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่ไดมาโดยมิชอบ ดวยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่ง
เทียมศิลปวัตถุที่มิไดปฏิบัติตามประกาศที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา 18 ทวิ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัด
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียม ศิลปวัตถุนั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินคดีได
มาตรา 21 ทวิ (1) ในการปฏิบัติหนาที่ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ตอง
แสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครองผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของในสถานที่ที่ทําการตรวจสอบตามมาตรา 14
ทวิ หรือมาตรา 21 และใหเจาของ ผูครอบครอง ผูรับใบอนุญาต หรือผูที่เกี่ยวของ ดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 21 ตรี(2) ในการปฏิบัติหนาที่ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 22(3) หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเปนโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี
การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกศิลปวัตถุที่มีอายุไมเกินหาปและไมไดขึ้นทะเบียน และการนําโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุผานราชอาณาจักร
มาตรา 23 บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ใหยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอรัฐมนตรีภายในกําหนด
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
ในกรณีที่อธิบดีเห็นสมควรหรือรัฐมนตรีวินจิ ฉัยใหออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออก
นอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเมื่อผูยื่นคําขอไดยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข วิธีการและขอกําหนดวาดวยการ
วางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวแกการสงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูยื่นเรื่องราวสงหรือนําวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปน
การชั่วคราวได
มาตรา 23 ทวิ(4) ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นสวนของโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักร เพื่อการศึกษา การวิเคราะห การวิจัยการ
ซอมแซม หรือประกอบ ใหอธิบดีมีอํานาจสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออก
นอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวไดเวนแตเปนชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตองนําไปแปรสภาพหรือทําลายไป
โดยกระบวนการวิเคราะหหรือการวิจัยนั้น อธิบดีจะสงหรือนําออกนอก
ราชอาณาจักรโดยไมตองนํากลับก็ได
มาตรา 24(5) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอน หรือฝง หรือทอดทิ้งไวในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาที่ที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งจะอยูใน กรรมสิทธิ์หรือ
ความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปนทรัพยสินของแผนดินผูเก็บไดตองสงมอบแกพนักงานเจาหนาที่หรือ
พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกินหนึ่งใน
สามแหงคาของทรัพยสินนั้น
(1) –(5)
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ใหอธิบดีตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณากําหนดคาของทรัพยสินและเงิน
รางวัลตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บไดมีสิทธิอุทธรณการกําหนดของคณะกรรมการเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวัน
ทราบการกําหนด คําวินิจฉัยของอธิบดีใหเปนที่สุด
มาตรา 24 ทวิ (1) ในกรณีที่ใบอนุญาตที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให
ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบการสูญหายหรือถูกทําลาย
การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด 3
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ

มาตรา 25 ใหมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนที่เก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเปนทรัพยสินของแผนดิน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดตั้งขึ้น ณ ที่ใด หรือจะใหสถานที่ใดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ตลอดถึงการถอน
สภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่มีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 26(2) โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซึ่งเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแลรักษาของกรมศิลปากรนั้น
จะเก็บรักษาไว ณ สถานที่อื่นใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมิได แตในกรณีที่ไมอาจหรือไมสมควรจะนํามาเก็บ
รักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และไดรับอนุญาตจากอธิบดีแลวจะเก็บรักษาไว ณ พิพิธภัณฑอื่น วัด หรือสถานที่
ของทางราชการก็ได
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีที่อธิบดีอนุญาตใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไปแสดง ณ ที่ใด ๆ เปนการ
ชั่วคราว หรือในกรณีที่อธิบดีมีคําสั่งใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อประโยชนในการ
ซอมแซมหรือบูรณะ
ในกรณีที่โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรมใดเปนผูเก็บ
รักษาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได
มาตรา 27(3) เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมไดและจะ
กําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได

(1) –(3)
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หมวด 4
กองทุนโบราณคดี

มาตรา 28 ใหจัดใหมีกองทุนขึ้น เรียกวา กองทุนโบราณคดีเพื่อใชจายในกิจการอันเปนประโยชนแกโบราณสถาน
หรือการพิพิธภัณฑ
มาตรา 29 กองทุนโบราณคดีประกอบดวย
(1) เงินที่ไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้
(2) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(4) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ
แหงชาติ ซึ่งกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 30 การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดีใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หมวด 4 ทวิ (1)
การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา 30 ทวิ(2) ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมีกําหนดครั้งละไมเกินหก
สิบวันแตในกรณีที่มีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใช
ใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดก็ได
ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไมได
มาตรา 30 ตรี(3) เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงที่สุดวากระทําการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้
หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
ผูถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับตั้งแต
วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มาตรา 30 จัตวา(4) คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณี
ที่ไมพบตัวหรือบุคคลดังกลาวไมยอมรับคําสั่งใหปดคําสั่งไว ณ ที่เปดเผยเห็นไดงาย ที่สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือ
ภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวาบุคคลดังกลาวไดทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะโฆษณาใน
หนังสือพิมพหรือโดยวิธีอื่นดวยก็ได
มาตรา 30 เบญจ(5) ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบคําสั่ง
(1)-(5)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/38/12)]

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
หมวด 5
บทกําหนดโทษ

มาตรา 31 (1) ผูใดเก็บไดซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ซอนหรือฝงหรือทอดทิ้งโดยพฤติการณซึ่งไมมีผูใดสามารถ
อางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนของตนหรือของผูอื่น ตองระวาง โทษจําคุกไมเกิน
เจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 31 ทวิ(2) ผูใดซอนเรน จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซื้อรับจํานํา หรือรับไวโดยประการใด ๆ ซึ่งโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา 31 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกิน หาแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพื่อการคา ผูกระทําผิดตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไม
เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 32(3) ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลายทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซึ่ง
โบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว ผูกระทําตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 33(4) ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชน หรือทําใหสูญหายซึ่งโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา 34(5) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 9 มาตรา 12 มาตรา 13 วรรคสอง มาตรา 14 ทวิ มาตรา 16 มาตรา 17
หรือมาตรา 20 หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 13 หรือมาตรา 27 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 35(6) ผูใดฝาฝนมาตรา 10 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตามมาตรา 10
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36(7) ผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่หามทําการคาตามประกาศที่ออกตามมาตรา 14 วรรคสอง
หรือฝาฝนมาตรา 1 หรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตามมาตรา 15 ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 36 ทวิ(8) ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศที่ออกตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง หรือไมแจงรายการสิ่งที่ตนผลิตตอ
อธิบดี หรือไมแสดงใหปรากฏที่สิ่งที่ตนผลิตวาเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้นตามมาตรา 18 ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

(1)-(8)
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มาตรา 37 (1) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ทวิ(2) ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 19 ทวิ หรือประกาศที่ออกตามมาตรา 19 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 37 ตรี(3) ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 38(4) ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุที่ไมไดขึ้นทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝนมาตรา 22
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 39(5) ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวออกนอกราชอาณาจักรอันเปนการฝาฝน
มาตรา 22 ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
บทเฉพาะกาล

มาตรา 40 ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บ
คาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีใหทําการคา โบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ความในมาตรา 19 และมาตรา 20 มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซึ่งไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตโดยถูกตองตามความ
ในวรรคกอน ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันที่ไดรับใบอนุญาต
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ส.ธนะรัชต
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม (1)

ฉบับละ 20,000 บาท
(1) ใบอนุญาตตามมาตรา 19
(2) ใบอนุญาตตามมาตรา 22
(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งกรมศิลปากรเห็นวา
มีอายุตั้งแตสมัยอยุธยาขึ้นไป ชิ้นละไมเกิน
2,000 บาท
(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซึ่งกรมศิลปากรเห็นวา
มีอายุต่ํากวาสมัยอยุธยาชิ้นละไมเกิน
1,000 บาท
(3) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ 100 บาท
(4) การตออายุใบอนุญาตครั้งละเทากับคาธรรมเนียมใบอนุญาตนั้น

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมีบทกําหนดโทษผูกระทําความผิดต่ํากวาที่ควรอยู
มาก เปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศซึ่งเปนภัยตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมี
บทบัญญัติที่ไมเหมาะสมแกการปฏิบัติจัดการเกี่ยวแกการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดีอีก
หลายประการ จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวแกการนี้เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308
โดยที่คณะปฏิวัติพิจารณาเห็นวา โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุซึ่งเปนประโยชนในทางศิลปะ
ประวัติศาสตร และโบราณคดี ทั้งมีคุณคาในทางศิลปะ อันเปนทรัพยมรดกที่มีคายิ่งของชาติไดถูกทอดทิ้ง ทําลาย สูญ
หายไปเปนจํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ.2504 ใหรัดกุมยิ่งขึ้น หัวหนาคณะปฏิวัติจึงมีคําสั่งดังตอไปนี้
[รก.2515/190/28 พ./13 ธันวาคม 2515]

(1)

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 (รก.2535/38/12)

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมและไม รัดกุม
เพียงพอในดานการคุมครองดูแลรักษา การบูรณะและการซอมแซมโบราณสถานโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ และกําหนด
อัตราโทษไวต่ํามาก ทําใหมีผูกระทําผิดเกี่ยวกับการลักลอบบุกรุก ขุดคน และทําลายโบราณสถาน ลักลอบนําหรือสง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีคุณคาทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักรมากขึ้น นอกจากนี้ ปรากฏวาในปจจุบันมีการผลิตและการคาสิ่งเทียมโบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุเปน
จํานวนมาก สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติใหเหมาะสมเพื่อใหการคุมครองดูแลรักษา การบูรณะ การซอมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และการควบคุมการผลิตและการคาสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับใบอนุญาตและหนังสืออนุญาต อัตราโทษ และอัตราคาธรรมเนียม
ทายพระราชบัญญัติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งแกไข บทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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