คําชี้แจง

ตามที่สํานักงานฯ ไดเสนอรางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอคณะกรรมการกฤษฎีกา
(คณะที่ ๑) เพื่อพิจารณานั้น ขณะนี้คณะกรรมการฯ ไดพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้
ในวาระที่ ๓ เสร็จ แลว จึ ง เห็ นสมควรใหเผยแพรร า งพระราชบั ญ ญัติดั งกลา วเพื่อ ให
มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ทานสามารถรวมแสดงความคิดเห็นได
ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กองกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน
(ฝายกฎหมายการเมืองการปกครอง)
โทร. ๐๒ ๒๒๒ ๐๒๐๖ – ๘ ตอ ๑๓๒๐
Email: srirutt.ng@ocs.go.th
(นางสาวอัลจนาฯ นางสาวศรีรัตนฯ นายศรศักดิ์)
โทรสาร ๐๒ ๒๒๖ ๕๑๙๔

ราง
พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
…………………………………
…………………………………
…………………………………
....................................................................................................................................
........................................................
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย
เหตุผลและความจําเปนในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติ
นี้ เพื่อใหการอนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
อุทยานประวัติศาสตร โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีสวนรวมในการดําเนินการนี้ดวย เพื่อเปนการดํารงไวซ่งึ คุณคาทางโบราณคดี
ประวัติศาสตร และศิลปะของประเทศ ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคลองกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว
ในมาตรา ๒๖ และสอดคลองกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว
....................................................................................................................................
...........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

๒
มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “โบราณสถาน” ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
““โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยที่อธิบดีประกาศกําหนดใหเปน
โบราณสถานตามพระราชบัญญัตินี้”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” ในมาตรา ๔
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
““สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” หมายความวา สิ่งที่ทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของ
โบราณวัตถุทอี่ ยูในความครอบครองของกรมศิลปากรหรือหนวยงานของรัฐอื่น หรือที่ไดขึ้นทะเบียนไว
ตามมาตรา ๑๔/๒”
มาตรา ๕ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” “ผูบริหารทองถิ่น”
และ “องคกรทางศาสนา” ระหวางบทนิยามคําวา “ทําเทียม” และคําวา “พนักงานเจาหนาที”่
ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔
““องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมหมายความ
รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัด
“ผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหาร
สวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผูบริหารทองถิ่นหรือคณะผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
“องคกรทางศาสนา” หมายความวา องคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
ในการดําเนินกิจการ สงเสริม หรือสนับสนุนศาสนา ไมวาจะเปนนิติบุคคลหรือไมก็ตาม”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕/๑ และมาตรา ๕/๒ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๕/๑ การใดที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีประกาศกําหนด การกําหนดดังกลาวเมื่อไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได
การออกกฎกระทรวงหรือการกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมมีลักษณะเปนการสราง
ขั้นตอนโดยไมจําเปนหรือสรางภาระแกประชาชนเกินสมควร และตองกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ในแตละขั้นตอนไวดวย
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติใหผูใดมีหนาที่ตองแจงใหอธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่ทราบ ใหอธิบดีกําหนดวิธีการแจงใหผูแจงสามารถดําเนินการไดโดยสะดวกและรวดเร็ว

๓
โดยอาจทําเปนหนังสือ หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใดที่ประชาชนสามารถดําเนินการได
โดยไมเกิดภาระเกินสมควร และกําหนดระยะเวลาที่อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตองตอบรับการแจงนั้น
ไวดวย
มาตรา ๕/๒ การขอจดทะเบียน การขออนุญาต หรือการยื่นคําขออื่น การแสดง
ใบอนุญาต หรือการดําเนินการใดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ
เทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่ประชาชนจะตอง
กระทํา ใหกําหนดใหประชาชนสามารถกระทําโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดดวย”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในหมวด ๑ โบราณสถาน มาตรา ๗ มาตรา ๗ ทวิ
มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๙ ทวิ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๐ ทวิ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓
และมาตรา ๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“หมวด ๑
โบราณสถาน
มาตรา ๗ อสังหาริมทรัพยใดที่อธิบดีเห็นวาโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แหงการกอสรางหรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลปะ
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี ใหอธิบดีมีหนาที่และอํานาจประกาศกําหนดใหอสังหาริมทรัพยนั้น
เปนโบราณสถาน
ประกาศตามวรรคหนึ่งใหระบุมูลเหตุแหงการเปนโบราณสถาน สภาพและสถานที่ตั้ง
เขตโดยประมาณของโบราณสถานไวดวย และใหเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือวิธีการอื่นใด
ที่ประชาชนจะสามารถเขาถึงไดโดยสะดวกเพื่อใหทราบเปนการทั่วไป
เมื่อไดมีการประกาศใหอสังหาริมทรัพยใดเปนโบราณสถานตามวรรคหนึ่งแลว
ใหอธิบดีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โบราณสถานนั้นตั้งอยูทราบ โดยใหแจงใหองคการ
บริหารสวนจังหวัดทราบดวย และใหเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวจัดทํา
ปายแสดงแนวเขตโบราณสถานไวตามแนวเขตโบราณสถานนั้น ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ประกาศตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีเหตุอันสมควร อธิบดีจะออกประกาศยกเลิกหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงก็ไดโดยใหนําความในวรรคสองและวรรคสามมาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๘ การประกาศใหอสังหาริมทรัพยใดเปนโบราณสถานตามมาตรา ๗
ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือตอหนวยงานหรือบุคคลดังตอไปนี้ทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน
กอนประกาศ
(๑) กรมธนารักษ สวนราชการ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ กรณีที่อสังหาริมทรัพยนั้น
เปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของหนวยงานดังกลาว แลวแตกรณี
(๒) วัด กรณีที่อสังหาริมทรัพยนั้นเปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของวัด
หรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ กรณีที่อสังหาริมทรัพยนั้นเปนวัดราง

๔
(๓) เจาของหรือผูครอบครองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) กรณีที่อสังหาริมทรัพยนั้น
เปนกรรมสิทธิ์หรืออยูในความครอบครองของบุคคลอื่นดังกลาว
ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งเห็นวา
อสังหาริมทรัพยนั้นไมมีลักษณะตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ใหมีสิทธิฟองคดีตอศาลปกครองไดภายใน
เกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
มาตรา ๙ เมื่อไดมีการประกาศใหอสังหาริมทรัพยใดเปนโบราณสถานแลว
ถาโบราณสถานนั้นมิไดอยูในความครอบครองของผูใด ใหกรมศิลปากรมีหนาที่และอํานาจ
ในการอนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถานนั้น หนาที่และอํานาจดังกลาวอธิบดีจะมอบหมาย
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูดําเนินการตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
ก็ได ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายไดหรือไมประสงค
จะดําเนินการ อธิบดีจะมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการแทนก็ได
โบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหกรมศิลปากรหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือองคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายใหดําเนินการแทนมีอํานาจในการจัดหาประโยชน
และเรียกเก็บคาเขาชมจากประชาชนได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดกระทําการดังตอไปนี้กับโบราณสถานหรือเขตโบราณสถาน
เวนแตเปนการปฏิบัตติ ามหนาที่และอํานาจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑) ซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง ตอเติม รื้อถอน หรือเคลื่อนยายโบราณสถาน
เวนแตเปนการกระทําเพื่อทํานุบํารุงโบราณสถานและไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีแลว
หรือมีกรณีจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการเพื่อรักษาโบราณสถานนั้นไว
(๒) ปลูกสรางอาคาร สิ่งปลูกสรางอื่น หรือไมยืนตน หรือกระทําการอื่นใด
อันอาจเปนอันตรายตอความมั่นคงของโบราณสถาน เวนแตเปนการกระทําเพื่อทํานุบํารุง
หรือเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยในโบราณสถานและไดแจงใหอธิบดีทราบแลว และอธิบดี
มิไดหามหรือทักทวงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
(๓) ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ซึ่งโบราณสถาน
หรือกระทําการใด ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแข็งแรงหรือศิลปะของโบราณสถาน
(๔) เคลื่อนยาย เอาไปเสีย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให
ไรประโยชน ซึ่งชิ้นสวนของโบราณสถานหรือสวนประกอบของโบราณสถาน หรือสิ่งที่เก็บรักษาอยูใน
หรือใตโบราณสถานหรือใตเขตโบราณสถาน
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่โบราณสถานมีเจาของหรือผูครอบครอง มิใหนําความใน
มาตรา ๑๐ มาใชบังคับกับการที่เจาของหรือผูครอบครองดังกลาวใชประโยชนหรืออยูอาศัย
ในโบราณสถานตามวิสัยที่วิญูชนพึงใชทรัพยสินของตน
เจาของหรือผูครอบครองตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุง
หรือซอมแซมโบราณสถานดังกลาว ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคสอง จะกําหนดใหตองขออนุญาตมิได
แตอาจกําหนดใหขอความเห็นชอบหรือแจงใหทราบลวงหนาได และในกรณีทกี่ ําหนดใหมีการขอ
ความเห็นชอบหรือแจงใหทราบลวงหนา ตองกําหนดใหมีระยะเวลาการพิจารณาของผูใหความเห็นชอบ
หรือระยะเวลาการแจงลวงหนาของเจาของหรือผูครอบครองไมเกินหกสิบวัน และในกรณีที่มิไดให
ความเห็นชอบหรือมีคําสั่งอื่นใดภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว ใหถือวาไดใหความเห็นชอบแลว

๕
ในการดูแลรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมตามวรรคสอง ถาเจาของหรือผูครอบครอง
ไมสามารถดําเนินการได อธิบดีจะสั่งใหกรมศิลปากรเปนผูออกคาใชจายทั้งหมดหรือบางสวน
หรือเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการดูแลรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมก็ไดแตตองไดรับความยินยอม
จากเจาของหรือผูครอบครองกอน
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกโบราณสถาน
ตามวรรคหนึ่ง หรือกรณีที่มีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได เจาของหรือผูครอบครอง
จะดําเนินการตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแกโบราณสถานนั้น
ตามที่เห็นสมควรก็ได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดเริ่ม
ดําเนินการ
มาตรา ๑๒ ใหนําความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคหา
มาใชบังคับกับโบราณสถานที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ ดวยโดยอนุโลม
แตในการดูแลรักษา ปรับปรุงหรือซอมแซมโบราณสถานดังกลาว หนวยงานของรัฐจะมอบหมายให
กรมศิลปากรเปนผูดําเนินการ โดยหนวยงานของรัฐเปนผูออกคาใชจายก็ได และในการมอบหมาย
ดังกลาวหนวยงานของรัฐไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
มาตรา ๑๓ ใหนําความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง วรรคสาม และวรรคหา
มาใชบังคับกับโบราณสถานที่อยูในความครอบครองของวัดหรือโบราณสถานที่เปนวัดรางซึ่งอยูใ น
ความปกครองดูแลรักษาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ดวยโดยอนุโลม แตในการดูแลรักษา
ปรับปรุง หรือซอมแซมโบราณสถานดังกลาว ใหอธิบดีมีหนาที่ในการชวยเหลือและสนับสนุน
วัดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ โดยวัดหรือสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแลวแตกรณี
เปนผูอ อกคาใชจายเอง หรืออธิบดีจะสั่งใหกรมศิลปากรเปนผูอ อกคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
มาตรา ๑๓/๑ เพื่อประโยชนในการอนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถาน
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีมหี นาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
(๑) ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน พรอมทั้งกําหนดเขตที่ดินที่เปนที่ตั้งใหเปน
เขตโบราณสถานดวย
(๒) กําหนดเขตพื้นที่ใดที่ติดชิดหรือใกลเคียงกับโบราณสถานใหเปนเขตโบราณสถาน
ตอเนื่องเทาที่จําเปนตอการปองกันมิใหเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยของโบราณสถาน หรือบดบังหรือมีผลกระทบตอทัศนียภาพของโบราณสถาน
(๓) จัดทําหลักเขต ปาย แผนที่ หรือเครื่องหมายอื่นที่แสดงแนวเขตโบราณสถาน
และเขตโบราณสถานตอเนื่อง ใหประชาชนเห็นไดอยางชัดเจน
เขตโบราณสถานตาม (๑) ใหถือเปนโบราณสถานดวย
การประกาศตาม (๑) การกําหนดตาม (๒) และการเพิกถอนหรือการแกไขเพิ่มเติม
ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อมีการดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว ใหประกาศใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
และแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ และเจาพนักงานที่ดินที่เกี่ยวของทราบดวย

๖
และใหเจาพนักงานที่ดินหมายเหตุการณขึ้นทะเบียนโบราณสถานนั้นไวในโฉนดที่ดินอันเปนที่ตั้ง
ของโบราณสถานตาม (๑) และที่เปนเขตโบราณสถานตอเนื่องตาม (๒) ดวย
ในกรณีที่โบราณสถานตาม (๑) มิใชสาธารณสมบัติของแผนดิน ใหอธิบดีแจงเปน
หนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบดวย
การอนุญาตหรือการจดทะเบียนนิติกรรมใด ๆ อันเกี่ยวกับโบราณสถาน
ที่ขึ้นทะเบียนแลว ใหเปนหนาทีแ่ ละอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นายอําเภอ
และเจาพนักงานที่ดินที่จะไมอนุญาตหรือไมรับจดทะเบียนใหมีผลเปนการขัดตอพระราชบัญญัตินี้
เวนแตเปนกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหกระทําการใดไดเมื่อไดรับอนุญาตหรือไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบดีหรือแจงใหอธิบดีทราบกอน และผูยื่นคําขอไดแนบหนังสืออนุญาต
หรือหลักฐานการไดรับความเห็นชอบ หรือหลักฐานการรับแจงจากอธิบดีมาดวยแลว ก็ใหอนุญาต
หรือรับจดทะเบียนตามหนาที่และอํานาจของตนตอไปได
มาตรา ๑๓/๒ หามมิใหผูใดเขาไปในโบราณสถานที่ไดประกาศขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๑๓/๑ แลว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือเปนการดําเนินการตามหนาที่
หรืออํานาจตามพระราชบัญญัตินี้
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับการเขาชมหรือการเขาใชสถานที่เพื่อจัดหา
ประโยชนในโบราณสถานที่มีการจัดหาประโยชน หรือใชประโยชนในทางการคาหรือหารายได
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓/๓ ใหเปนหนาที่และอํานาจของกรมศิลปากรในการอนุรักษ คุมครอง
และทํานุบํารุงโบราณสถานที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๓/๑ ที่มิไดอยูในความครอบครอง
โดยชอบของผูใด และเพื่อประโยชนดังกลาวใหกรมศิลปากรมีอํานาจซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง
ตอเติม รื้อถอน หรือเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถานนั้นได
โบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหกรมศิลปากรมีอํานาจในการจัดหาประโยชน
และเรียกเก็บคาเขาชมจากประชาชนได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
อธิบดีอาจมอบหมายใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โบราณสถานนั้นตั้งอยู
ทําหนาที่ตามวรรคหนึ่งก็ได และเมื่อไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตามวรรคหนึ่งแลว ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่อนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงและมีอํานาจตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสองแทนกรมศิลปากร แตทั้งนี้ ไมเปนการตัดหนาที่หรืออํานาจของกรมศิลปากร
ในการเขาไปตรวจสอบ ดูแล แนะนํา หรือเขาไปซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง ตอเติม รื้อถอน
หรือเคลื่อนยาย หรือรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินการดังกลาว โดยใหรายได
ที่ไดรับจากการจัดหาประโยชนและเรียกเก็บคาเขาชมตามวรรคสองตกเปนรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคสามขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงใหอธิบดีทราบถึงแผนและวิธีดําเนินการลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาวแลวถาอธิบดีมิไดมีขอทักทวงหรือขอเสนอแนะประการใด
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการไปตามแผนและวิธีการนั้นตอไปได ในกรณีที่อธิบดี
มีขอทักทวงหรือขอเสนอแนะเปนประการใด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติตามขอทักทวง
หรือขอเสนอแนะนั้น

๗
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมายตามวรรคสามกระทําการใด
จนเปนเหตุหรืออาจเปนเหตุใหโบราณสถานไดรับความเสียหาย ถูกทําลาย เสื่อมคา หรือไรประโยชน
ใหอธิบดีแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูวาราชการจังหวัดทราบ และใหกรมศิลปากรมีหนาที่
และอํานาจตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง หากมีคา ใชจายเกิดขึ้น ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เปนผูออกคาใชจายครึ่งหนึ่ง และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมจายคาใชจายดังกลาวโดยไมมีเหตุ
อันสมควร ใหถือวาเปนการจงใจละเลยไมปฏิบัติตามหนาที่ และใหอธิบดีแจงใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบเพื่อดําเนินการตามกฎหมายตอไป
มาตรา ๑๓/๔ ในกรณีที่โบราณสถานที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๓/๑
มิใชเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน ใหเจาของหรือผูครอบครองมีหนาที่และอํานาจในการอนุรักษ
คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถานนั้น ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ประสงคจะปรับปรุง บูรณะ หรือซอมแซม ใหแจงใหอธิบดีทราบถึง
แผนและวิธีดําเนินการลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน และใหอธิบดีพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จ
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่อธิบดีมิไดมีขอทักทวงหรือขอแนะนําประการใดภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหเจาของหรือผูครอบครองดําเนินการตอไปไดตามแผนและวิธีดําเนินการที่ได
แจงไว ในกรณีที่อธิบดีแนะนําใหดําเนินการเปนประการอื่น ใหเจาของหรือผูครอบครองดําเนินการ
ตามขอแนะนําของอธิบดี โดยใหกรมศิลปากรออกคาใชจายที่ตองจายเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
การดําเนินการตามขอแนะนําของอธิบดี เวนแตในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองไดใชประโยชน
จากโบราณสถานนั้นในทางการคาหรือหารายได ใหเจาของหรือผูครอบครองเปนผูออกคาใชจายเอง
(๒) เจาของหรือผูค รอบครองจะรื้อถอน ยาย ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา
หรือทําใหไรประโยชน หรือทําดวยประการใดใหกระทบกระเทือนตอความมั่นคงแข็งแรงหรือศิลปะ
ของโบราณสถานนั้นมิได เวนแตเจาของหรือผูครอบครองจะไดแจงใหอธิบดีทราบถึงแผน
และวิธีดําเนินการลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน โดยใหอธิบดีพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จ
ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณสถานนั้นมีความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรหรือศิลปะ หรือวัฒนธรรมของประเทศ อธิบดีจะไมอนุญาตก็ได ในกรณีเชนนั้น
ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการจัดซื้อหรือเวนคืนโบราณสถานนั้น โดยใหนําความในมาตรา ๑๓/๖
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
เจาของหรือผูครอบครองตาม (๑) ที่ออกคาใชจายในการปรับปรุง บูรณะ
หรือซอมแซมโบราณสถานเองมีสิทธินําจํานวนเงินที่ออกเปนคาใชจายในการปรับปรุง บูรณะ
หรือซอมแซมโบราณสถานไปหักเปนคาลดหยอนหรือคาใชจายตามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรได
ทั้งนี้ ตามวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด
ความใน (๒) มิใหนํามาใชบังคับกับกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเรงดวนที่อาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกโบราณสถาน หรือกรณีที่มีความจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได ในกรณีเชนวานั้น
ใหเจาของหรือผูครอบครองดําเนินการตามสมควรเพื่อปองกันหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แกโบราณสถานนั้นก็ได แตตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดเริ่ม
ดําเนินการ
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสามใหใชบังคับกับโบราณสถานที่เปนวัดรางและอยูใน
ความปกครอง ดูแลรักษาของสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติดวยโดยอนุโลม

๘
มาตรา ๑๓/๕ เจาของหรือผูครอบครองผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๓/๔
ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหระงับหรือหามการดําเนินการใดที่จะกอใหเกิดความเสียหายตอความเปน
โบราณสถานนั้นภายในเวลาที่อธิบดีกําหนด หรือสั่งใหดําเนินการใดเพื่อปองกันมิใหโบราณสถาน
เสียหาย ในกรณีทเี่ จาของหรือผูครอบครองไมปฏิบัติตามคําสั่งภายในกําหนดเวลา ใหอธิบดีมีอํานาจ
เขาไปและรื้อถอนสิ่งปลูกสรางนั้นหรือทําใหโบราณสถานนั้นกลับคืนสูสภาพเดิมได โดยเจาของ
หรือผูครอบครองตองเปนผูออกคาใชจายและจะเรียกคาทดแทนหรือคาเสียหายใดมิได
มาตรา ๑๓/๖ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซื้อโบราณสถานและที่ดินอันเปนเขตโบราณ
สถานทีม่ ิใชเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน แตไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามมาตรา ๑๓/๑
แลวได หากไมอาจจัดซื้อไดและมีความจําเปนเพื่อประโยชนสาธารณะ จะดําเนินการเวนคืน
ตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดซื้อที่ดินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓/๗ การใชประโยชนในที่ดินหรืออาคาร หรือการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตโบราณสถาน
ตอเนื่องตามมาตรา ๑๓/๑ (๒) ตองไมมีผลทําใหโบราณสถานถูกทําใหเสียหาย ทําลาย ทําให
เสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชน ถูกบดบังหรือเสียทัศนียภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อมีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งแลว หากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารอนุญาตหรือรับแจงการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตโบราณสถานตอเนื่องตามมาตรา ๑๓/๑ (๒) ใหผูใดแลว
ใหแจงใหอธิบดีทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่อนุญาตหรือไดรับแจง แตจะอนุญาตหรือรับแจง
ดังกลาวอันเปนการไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งมิได
ในกรณีที่มีผูไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตหรือรับแจง
อันเปนการฝาฝนวรรคสอง ใหอธิบดีแจงเปนหนังสือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร และใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหผูไมปฏิบัติตามดังกลาว
ระงับการใชประโยชนในที่ดินหรืออาคาร หรือการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารไว
และดําเนินการอื่นตามหนาที่และอํานาจตอไป หรือในกรณีจําเปนรีบดวนอธิบดีจะมีหนังสือสั่งระงับ
การกระทําดังกลาวแลวแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทราบก็ได
โดยใหถือวาคําสั่งดังกลาวเปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
และใหเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาวดําเนินการอื่นตามหนาที่และอํานาจตอไป
มาตรา ๑๓/๘ ในกรณีทมี่ ีการโอนโบราณสถานที่ไดประกาศขึ้นทะเบียน
ตามมาตรา ๑๓/๑ แลว ใหผรู ับโอนแจงการโอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอน
ตามรายการและวิธีที่อธิบดีประกาศกําหนด แตในกรณีที่โบราณสถานนั้นมีหลักฐานทางทะเบียน
อยูที่เจาพนักงานที่ดิน ใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานที่ดินที่จดทะเบียนการโอนเปนผูมีหนาที่แจง
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีออกหนังสือรับแจงสงใหผูแจงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง และในกรณีที่เจาพนักงานที่ดินเปนผูแจง ใหอธิบดีแจงใหเจาของ
หรือผูครอบครองทราบถึงการแจงนั้นดวย

๙
มาตรา ๑๓/๙ โบราณสถานใดที่ยังมิไดมกี ารประกาศขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๓/๑
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่โบราณสถานนั้นตั้งอยู จะประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานประจํา
ทองถิ่นก็ได ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด แตการกําหนดเงื่อนไข
ดังกลาวตองกําหนดเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับความพรอมและความสามารถในการดูแลบํารุงรักษา
โบราณสถานนั้น
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามวรรคหนึ่งแลว
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นมีหนาที่และอํานาจเชนเดียวกับกรมศิลปากร
และอธิบดี แลวแตกรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ แตการปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจดังกลาวตองเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
การประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการตัดอํานาจของอธิบดี
ที่จะขึ้นทะเบียนโบราณสถานดังกลาวตามมาตรา ๑๓/๑ และเมื่ออธิบดีไดขึ้นทะเบียนดังกลาวแลว
หนาที่และอํานาจในการอนุรักษ คุมครอง ทํานุบํารุง จัดหาประโยชน และกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับ
โบราณสถานนั้น ใหเปนไปตามความตกลงรวมกัน แตอธิบดีจะมอบหมายใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูดําเนินการแตเพียงผูเดียวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดก็ได
ในกรณีที่โบราณสถานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะประกาศขึ้นทะเบียน
ตามวรรคหนึ่ง อยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากกวาหนึ่งแหง การประกาศขึ้นทะเบียน
ดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงที่โบราณสถานนั้นตั้งอยูดวย
ในการนี้ การอนุรักษ คุมครอง ทํานุบํารุง จัดหาประโยชน และกิจการอื่นที่เกี่ยวของกับโบราณสถานนั้น
ใหเปนไปตามความตกลงระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง
มีอํานาจออกขอบัญญัติหรือเทศบัญญัติในการจัดหาประโยชนและเรียกเก็บคาเขาชมโบราณสถาน
ดังกลาวและขอกําหนดอื่นใดที่จําเปนได โดยใหรายไดดังกลาวตกเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามวรรคหนึ่งแลว
ใหองคการบริหารสวนจังหวัดที่โบราณสถานนั้นอยูในเขตมีหนาที่และอํานาจสงเสริม สนับสนุน
และชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการอนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถานนั้น
ตามสมควรดวย
มาตรา ๑๓/๑๐ โบราณสถานตามมาตรา ๑๓/๙ ที่อยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใด องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะยินยอมหรือมอบหมายใหองคการบริหารสวนจังหวัด
ทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นอยูในเขตเปนผูประกาศขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของจังหวัดก็ได
และเมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานของจังหวัดแลว ใหนําความ
ในมาตรา ๑๓/๙ มาใชบังคับกับการดําเนินการขององคการบริหารสวนจังหวัดนั้นดวยโดยอนุโลม
เวนแตในสวนที่เกี่ยวกับรายไดอันเกิดจากการจัดหาประโยชน ใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดแบงให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนที่ตั้งโบราณสถานนั้นดวยตามที่จะตกลงกันแตตองไมนอยกวา
รอยละหาของรายไดทั้งหมด
มาตรา ๑๓/๑๑ เพื่อประโยชนในการอนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณ
สถานที่ขึ้นทะเบียนแลวและอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร อธิบดีมีอํานาจออกระเบียบ
เพื่อกําหนดระเบียบการเขาชมและจะกําหนดคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได

๑๐
ในกรณีที่มผี ูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบการเขาชมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง
ใหเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจสั่งใหผูนั้นออกไปจากโบราณสถาน ในกรณีที่ผูนั้นไมปฏิบัติตาม
คําสั่ง ใหเจาหนาที่ดังกลาวมีอํานาจควบคุมตัวผูนั้นออกไปได
มาตรา ๑๓/๑๒ อธิบดีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินการใด ๆ
เพื่อหาประโยชนในบริเวณโบราณสถานที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนแลวและอยูในความครอบครอง
ของกรมศิลปากร โดยใหอธิบดีมีอํานาจเรียกเก็บคาตอบแทน คาธรรมเนียม และคาใชจายอื่นได
การอนุญาตใหบุคคลเขาดําเนินการตามวรรคหนึ่งตองไมทําใหเกิดความเสียหาย
หรือเกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย ทําลายทัศนียภาพ หรือความโดดเดนของโบราณสถาน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๓/๑๓ ที่ดินบริเวณใดอธิบดีเห็นวามีลักษณะเปนสถานที่ที่ปรากฏ
หลักฐานหรือรองรอยที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของมนุษยในอดีตอันมีคุณคาทางประวัติศาสตร
และมีความสําคัญสมควรขุดคน อนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุง ใหอธิบดีเสนอตอรัฐมนตรี
เพื่อประกาศใหที่ดินดังกลาวเปนแหลงโบราณคดี โดยในประกาศนั้นจะตองกําหนดเขตพื้นที่
ของแหลงโบราณคดีใหชัดเจนดวย และใหนําความในมาตรา ๑๓/๑ มาตรา ๑๓/๗ มาตรา ๑๓/๘
มาตรา ๑๓/๑๑ และมาตรา ๑๓/๑๒ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ที่ดินตามวรรคหนึ่งเปนสาธารณสมบัติของแผนดินและอยูใน
ความครอบครองหรือดูแลของหนวยงานของรัฐ กอนประกาศเปนแหลงโบราณคดี ใหแจงให
หนวยงานของรัฐนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน
หามมิใหผูใดเขาไปขุดคนหรือกระทําดวยประการใดอันอาจเปนเหตุใหสิ่งที่มีคณ
ุ คา
ทางประวัติศาสตรที่อยูใตดนิ เสียหาย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดีหรือเปนกรณีที่พนักงาน
เจาหนาที่กระทําการตามหนาทีเ่ พื่อประโยชนในการคนหาและศึกษาดานโบราณคดี
มาตรา ๑๓/๑๔ ในกรณีที่ที่ดินที่จะประกาศเปนแหลงโบราณคดีตามมาตรา ๑๓/๑๓
วรรคหนึ่ง เปนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของบุคคลซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐ ใหแจงใหเจาของ
หรือผูครอบครองทราบลวงหนาไมนอยกวาเกาสิบวัน และเมื่อประกาศเปนแหลงโบราณคดีแลว
ใหอธิบดีมีอํานาจซื้อหรือเชาที่ดินเพื่อทําการขุดคนได หากไมอาจจัดซื้อหรือเชาไดและมีความจําเปน
เพื่อประโยชนสาธารณะ จะดําเนินการเวนคืนที่ดินตามกฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยก็ได
มาตรา ๑๓/๑๕ พื้นที่ใดที่ปรากฏหลักฐานวาเปนสถานที่ที่เกิดเหตุการณสําคัญ
เกี่ยวกับมนุษยชาติหรือประวัติศาสตรของชาติ ใหอธิบดีประกาศใหพื้นที่นั้นเปนแหลงประวัติศาสตร
โดยใหมีการจัดทําหลักเขต ปาย แผนที่ หรือเครื่องหมายอื่นที่แสดงแนวเขตของแหลงประวัติศาสตร
และเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นหรือมูลเหตุในการประกาศใหเปนแหลงประวัติศาสตรติดตั้งไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ แหลงประวัติศาสตรนั้น เพื่อใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๙
มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓/๑๖ ในพื้นที่หรือทองที่ใดมีโบราณสถานตั้งอยูเปนจํานวนมากใกลชิด
หรือตอเนื่องกัน อธิบดีจะประกาศกําหนดใหพื้นที่หรือทองที่นั้นเปนอุทยานประวัติศาสตรก็ได
ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตรตามวรรคหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) โบราณสถานตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) เขตโบราณสถานตอเนื่องตามพระราชบัญญัตินี้

๑๑
(๓) เขตพื้นที่ที่อยูภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร ซึ่งมิใชเขตพื้นที่ตาม (๑) และ (๒)
ในกรณีที่เขตพื้นที่ตาม (๓) มีเจาของหรือผูครอบครอง ใหเจาของหรือผูครอบครอง
พื้นที่ดังกลาวใชประโยชนตามวิสัยที่วิญูชนพึงใชทรัพยสินของตนได และใหนําความในมาตรา ๑๓/๗
มาใชบังคับกับการใชประโยชนพื้นที่ตาม (๓) ดวยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓/๑๗ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีสิ่งกอสรางหรือสถานที่ที่อาจประกาศ
เปนโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร อยูในเขตปาสงวน
แหงชาติตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานแหงชาติตามกฎหมายวาดวยอุทยาน
แหงชาติ ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่และอํานาจเขาไปสํารวจและตรวจสอบในเขตพื้นที่ตาม
กฎหมายดังกลาวได โดยกอนเขาดําเนินการใหแจงไปยังกรมปาไมหรือกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพืช เพื่อทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวัน กอนดําเนินการ และหากในการสํารวจและ
ตรวจสอบมีความจําเปนตองใชวิธีการขุดคน ใหมีพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยปาสงวน
แหงชาติหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ อยูรวมในการดําเนินการ
ดังกลาวดวย
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ไดสํารวจและตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแลว ปรากฏวา
สมควรประกาศใหสิ่งกอสรางหรือสถานที่นั้นเปนโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
หรืออุทยานประวัติศาสตร ใหอธิบดีแจงไปยังอธิบดีกรมปาไมหรืออธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช เพื่อทราบ และดําเนินการประกาศใหเปนโบราณสถาน แหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร ตามพระราชบัญญัตินี้
เมื่อมีการประกาศใหเปนโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร
หรืออุทยานประวัติศาสตรตามวรรคสองแลว ใหพนักงานเจาหนาที่เปนพนักงานเจาหนาที่
ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติและกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ และมีอํานาจเขาไป
ในเขตปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานแหงชาติเพื่ออนุรักษ คุมครอง หรือทํานุบํารุงโบราณสถาน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร และในกรณีพบวามีกรณีที่อาจเกิด
ความเสียหายแกโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร
ใหพนักงานเจาหนาที่มีหนาที่และอํานาจในการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นไดตามที่จําเปน
ในการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง จะตองไมมีผลเปน
การทําลายปาหรือทําใหเสื่อมเสียแกสภาพปา เวนแตเปนกรณีจําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
เพื่อประโยชนในการขุดคน อนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตร และใหอธิบดีแจงไปยังกรมปาไมหรือกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เพื่อใหสั่งใหพนักงานเจาหนาที่ของกรมปาไมหรือกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ไปแนะนําเพื่อปองกันความเสียหายที่ไมจําเปน
ในการสํารวจ ขุดคน หรืออนุรักษ คุมครอง และทํานุบํารุงโบราณสถาน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตรตามวรรคสอง หากมีความจําเปน
อันไมอาจหลีกเลี่ยงได จะดําเนินการใหมีการเพิกถอนปาสงวนแหงชาติหรือเพิกถอนอุทยานแหงชาติ
เฉพาะสวนที่เปนโบราณสถาน แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตรก็ได
ในกรณีที่อธิบดีอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในโบราณสถาน แหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตร หรืออุทยานประวัติศาสตรตามวรรคสอง ใหถือวาบุคคลนั้นไดรับอนุญาต

๑๒
ใหเขาไปในเขตปาสงวนแหงชาติหรือเขตอุทยานแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติ
หรือตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ แลวแตกรณีแลว”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔ ใหอธิบดีจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของ
กรมศิลปากรไวเปนหลักฐาน และมีหนาที่เก็บรักษา ดูแล ทํานุบํารุงใหโบราณวัตถุดังกลาวอยูในสภาพ
ที่สมบูรณตามที่เปนอยู”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ มาตรา ๑๔/๒ และมาตรา ๑๔/๓
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๑๔/๑ หนวยงานของรัฐทีม่ ีโบราณวัตถุอยูในความครอบครองมีหนาที่
จัดทําทะเบียนโบราณวัตถุนั้นและสงสําเนาใหอธิบดีเก็บไวเปนหลักฐานดวยหนึ่งชุด ในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมทะเบียนโบราณวัตถุของหนวยงานของรัฐดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐนั้น
แจงใหอธิบดีทราบภายในสิ้นปของปที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมนั้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
ใหหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง มีหนาที่เก็บรักษา ดูแล ทํานุบํารุงโบราณวัตถุที่
อยูในความครอบครองใหอยูในสภาพที่สมบูรณตามที่เปนอยู หรือจะสงมอบโบราณวัตถุดังกลาว
ใหกรมศิลปากรเพื่อดูแลรักษาตอไปก็ได ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวาสังหาริมทรัพยที่อยูใน
ความครอบครองของหนวยงานของรัฐเปนโบราณวัตถุหรือไม ใหอธิบดีมีอํานาจเขาไปทําการ
ตรวจสอบได
ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาหนวยงานของรัฐที่ครอบครองโบราณวัตถุมิไดเก็บรักษา ดูแล
ทํานุบํารุงโบราณวัตถุใหอยูในสภาพที่สมบูรณตามที่เปนอยู และมีเหตุอันควรเชื่อไดวาโบราณวัตถุนั้น
อาจสูญหายหรือเสื่อมคาหรือเสียหายได ใหอธิบดีแจงใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหถูกตองโดยเร็ว
ในกรณีที่หัวหนาหนวยงานของรัฐไดรับแจงจากอธิบดีแลวแตไมปฏิบัติตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
ใหอธิบดีเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป ในการนี้คณะรัฐมนตรีจะมีมติให
หนวยงานของรัฐดังกลาวสงมอบโบราณวัตถุนั้นใหกรมศิลปากรเก็บรักษาตอไปก็ได
มาตรา ๑๔/๒ ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของวัด
หรือขององคกรทางศาสนาที่มีวัตถุประสงคในการทํานุบํารุงวัดหรือศาสนาพุทธ มีประโยชน
หรือคุณคาในทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ และสมควรสงวนไว
เปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุนั้น
องคกรทางศาสนาอื่นใดประสงคจะใหอธิบดีขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุที่มลี ักษณะ
ตามวรรคหนึ่งและอยูในความครอบครองของตน เพื่อสงวนไวเปนสมบัติของชาติ ใหแจงอธิบดีทราบ
และเมื่ออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุนั้นมีลักษณะดังกลาว ใหอธิบดีมีอํานาจขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุนั้น
ใหเปนหนาที่ของอธิบดีที่จะใหความชวยเหลือและแนะนําเจาของหรือ
ผูครอบครองโบราณวัตถุที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองในการเก็บรักษา ดูแล

๑๓
ทํานุบํารุงใหปลอดภัยและคงสภาพเดิม และในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองโบราณวัตถุประสงค
จะใหกรมศิลปากรนําโบราณวัตถุนั้นมาเก็บรักษา ดูแล ทํานุบํารุง ก็ใหกรมศิลปากรดําเนินการ
ตามความประสงคนั้นได โดยใหเก็บรักษาไว ณ สถานที่ที่กรมศิลปากรเห็นสมควร
มาตรา ๑๔/๓ เจาของหรือผูครอบครองโบราณวัตถุผูใดประสงคจะขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองไวเปนหลักฐาน จะขอตออธิบดีเพื่อใหอธิบดีขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุนั้นพรอมทั้งออกหลักฐานใหก็ได และเมื่ออธิบดีพิจารณาเห็นวาเปนโบราณวัตถุ
ที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ
จะขึ้นทะเบียนพรอมทั้งออกหลักฐานใหก็ได
การพิจารณาคําขอ การตรวจสอบ และการออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด และใหอธิบดี
มีอํานาจเรียกเก็บคาใชจายและคาธรรมเนียมไดตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด เงินที่เรียกเก็บได
ดังกลาวกอนดําเนินการตามมาตรา ๒๙ (๑) ใหหักไวเปนคาใชจายในการตรวจสอบได ตามระเบียบ
ที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๑๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไป
ในเคหสถานของเจาของหรือผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุนั้น ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการเพื่อประโยชนใน
การจัดทําทะเบียน”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ในกรณีที่โบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของหนวยงานของรัฐ
หรือที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔/๒ เกิดความชํารุดเสียหาย ใหหนวยงานของรัฐ
หรือเจาของหรือผูครอบครองแจงใหอธิบดีทราบกอนดําเนินการซอมแซมหรือแกไข และเมื่อไดรับแจง
แลวใหเปนหนาที่ของอธิบดีในการชวยเหลือและใหคําแนะนําในการซอมแซมหรือแกไขโบราณวัตถุนั้น
ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐหรือเจาของหรือผูครอบครองโบราณวัตถุประสงคจะให
กรมศิลปากรดําเนินการซอมแซม แกไข หรือบํารุงรักษา เมื่อไดชําระคาใชจายและคาธรรมเนียม
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนดแลว ใหอธิบดีดําเนินการใหได
การรับซอมแซม แกไข หรือบํารุงรักษา และการคิดคาใชจายหรือคาธรรมเนียม
ตามวรรคสองของกรมศิลปากร ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง โดยไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

๑๔
รายไดที่ไดรับตามวรรคสอง เมื่อหักคาใชจายตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังแลวเหลือเทาใดใหสงเขากองทุนโบราณคดี”
มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ ในกรณีที่โบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของหนวยงาน
ของรัฐ หรือที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔/๒ สูญหายหรือมีการยายสถานที่เก็บรักษา
ใหหนวยงานของรัฐหรือเจาของหรือผูค รอบครองโบราณวัตถุนั้นแจงไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่โบราณวัตถุนั้นสูญหายหรือมีการยาย
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๗ ในกรณีที่มีการโอนโบราณวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๔/๒
แลว ผูร ับโอนมีหนาที่แจงการรับโอนพรอมทั้งวันที่รับโอน ที่อยู และสถานที่เก็บรักษาใหอธิบดีทราบ
ตามวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันรับโอน”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๘ ทวิ โบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากร
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือที่ไดประกาศขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔/๒ บรรดาที่มีประโยชน
หรือคุณคาในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดให
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการทําเทียมได”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๘ ตรี มาตรา ๑๘ จัตวา
มาตรา ๑๘ เบญจ และมาตรา ๑๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๑๘ ตรี หามมิใหผูใดนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งโบราณวัตถุที่มี
แหลงกําเนิดในตางประเทศและประเทศตนทางหามนําโบราณวัตถุนั้นออกนอกประเทศโดยมิได
รับอนุญาตจากประเทศตนทาง ทั้งนี้ ตามประเภทที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ จัตวา ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุ
ที่นําเขามาโดยฝาฝนมาตรา ๑๘ ตรี และใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเก็บรักษาไว เพื่อสงคืนใหแกประเทศ
ที่รองขอ
ประเทศที่จะรองขอตามวรรคหนึ่งได ตองเปนประเทศที่มีสิทธิโดยชอบ
ในโบราณวัตถุนั้น

๑๕
ในระหวางที่อธิบดีเก็บรักษาโบราณวัตถุไวตามวรรคหนึ่งใหถือวากรมศิลปากร
เปนเจาของ แตอธิบดีมีอํานาจคืนใหประเทศที่รองขอตามวรรคหนึ่งได
การเก็บรักษา วิธีการรองขอ และวิธีการคืนโบราณวัตถุตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสาม ใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ เบญจ ผูใดจะนําเขาโบราณวัตถุเพื่การคา ตองจัดทําบัญชีรายการ
โบราณวัตถุที่จะนําเขา และแจงเปนหนังสือตออธิบดีเพื่อขอรับหลักฐานรับรองการแจง
ในการแจงตามวรรคหนึ่ง หากเปนโบราณวัตถุที่การนําออกจากประเทศตนทาง
ตองไดรับอนุญาต ผูแจงตองแนบหลักฐานการไดรับอนุญาตมาพรอมกับการแจงดวย
เมื่อไดรับแจงตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีออกหลักฐานรับรองการแจงการนําเขา
โบราณวัตถุไดเมื่อมีหลักฐานแสดงวา โบราณวัตถุที่จะนําเขาไมใชโบราณวัตถุที่ประเทศตนทาง
หามนําออกนอกประเทศโดยมิไดรับอนุญาต หรือมีหลักฐานการไดรับอนุญาตครบถวน
โบราณวัตถุที่นําเขาตามวรรคหนึ่งโดยยังมิไดมีหลักฐานรับรองการแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานศุลกากรมีหนาที่และอํานาจกักของนั้นไวเพื่อใหผูนําเขาดําเนินการ
แจงตามวรรคหนึ่งได
โบราณวัตถุที่กักไวตามวรรคสี่ ถาผูนําเขามิไดนําหลักฐานรับรองการแจง
มาแสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือพนักงานศุลกากรเพื่อรับของนั้นไปพรอมทั้งชําระคาใชจาย
ในการกักของตามจํานวนที่อธิบดีกําหนด ภายในหกเดือนนับแตวันที่กักของนั้นไว ใหโบราณวัตถุนั้น
ตกเปนทรัพยสินของแผนดิน และใหกรมศิลปากรมีอํานาจนําไปดูแลรักษาตอไป แตในกรณีที่
การไมนําหลักฐานรับรองการแจงมาแสดงภายในกําหนดเวลาดังกลาวมิใชความผิดของผูนําเขา
อธิบดีจะขยายระยะเวลาใหอีกไมเกินหกเดือนนับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาวก็ได
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงและการออกหลักฐานรับรองการแจง
การนําเขาโบราณวัตถุใหเปนไปตามระเบียบที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๘ ฉ ผูใดประสงคจะนําผานโบราณวัตถุ ตองแจงการนําผานตออธิบดี
และปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวามีการนําผานโบราณวัตถุโดยมิไดปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจตรวจคนสถานที่หรือยานพาหนะได
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุที่นําผานโดยมิไดปฏิบัติ
ตามวรรคหนึ่งได และใหนําความในมาตรา ๑๘ เบญจ วรรคหา มาใชบังคับกับโบราณวัตถุ
ที่ยึดหรืออายัดไวดวยโดยอนุโลม
การนําผานตามวรรคหนึ่ง ใหหมายความวา การนําหรือสงโบราณวัตถุ
ผานราชอาณาจักรโดยมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดของการขนสงนอกราชอาณาจักร ไมวาจะมีการพัก
สินคา การเปลี่ยนถายยานพาหนะ หรือการเพิ่มหรือเปลี่ยนภาชนะบรรจุโบราณวัตถุในราชอาณาจักร
เพื่อประโยชนในการขนสงหรือไมก็ตาม ทั้งนี้ จะตองไมมีการใชประโยชนใด ๆ ซึ่งโบราณวัตถุนั้น
ในราชอาณาจักร”

๑๖
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๑๙ ทวิ และมาตรา ๑๙ ตรี
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุ หรือผลิตหรือมีไวเพื่อการคา
ซึ่งสิ่งเทียมโบราณวัตถุที่ไดประกาศควบคุมการทําเทียมตามมาตรา ๑๘ ทวิ ใหยื่นคําขอจดทะเบียน
ตออธิบดี
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนผูเคยถูกเพิกถอนการจดทะเบียน
มาแลวยังไมถึงหาป หรือเคยตองคําพิพากษาอันถึงที่สุดใหลงโทษจําคุกเพราะกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาศาลจะรอการลงโทษหรือไมก็ตาม
เมื่ออธิบดีรับจดทะเบียนใหผูใดแลว ใหประกาศรายชื่อ สถานที่ และประเภท
กิจการ และรายการอื่นตามที่เห็นสมควรในราชกิจจานุเบกษา
ใหผูไดรับการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง จัดทําบัญชีรายการโบราณวัตถุที่อยูใน
ความครอบครองทุกชิ้นโดยระบุรายละเอียดและที่มาเกี่ยวกับโบราณวัตถุนั้น หรือรายการสิ่งเทียม
โบราณวัตถุที่จะผลิตหรือทําการคา เก็บไวเปนหลักฐานเพื่อพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบได
และตองปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด
สิ่งเทียมโบราณวัตถุตองทําจากวัสดุที่แตกตางจากวัสดุของโบราณวัตถุตนแบบ
และตองแสดงเครื่องหมายหรือขอความใหปรากฏวาสิ่งเทียมนั้นเปนสิ่งที่ไดทําเทียมขึ้น
สิ่งเทียมโบราณวัตถุตามพระราชบัญญัตนิ ี้ไมรวมถึงสิ่งเทียมโบราณวัตถุ
หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุที่มีขนาดใหญกวาโบราณวัตถุตนแบบเปนสองเทาขึ้นไป หรือมีขนาดเล็กกวา
โบราณวัตถุตนแบบเปนสองเทาลงมา
หลักเกณฑและวิธีการในการขอและการจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่อธิบดีไมรับจดทะเบียน ใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือ
ตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
มาตรา ๑๙ ทวิ ในกรณีที่ผูซ้อื รองขอ ใหผูไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๙
มีหนาทีอ่ อกใบกํากับโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุใหแกผซู ื้อ
ใบกํากับสิ่งเทียมโบราณวัตถุตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด
มาตรา ๑๙ ตรี ในกรณีที่ผูไดรับการจดทะเบียนตามมาตรา ๑๙ ขาดคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๑๙ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคสี่ หรือออกใบกํากับตามมาตรา ๑๙ ทวิ
เปนเท็จ ใหอธิบดีมีอํานาจเพิกถอนการจดทะเบียนของบุคคลนั้นได
ใหนําความในมาตรา ๑๙ วรรคแปดและวรรคเกามาใชบังคับกับการอุทธรณคําสั่ง
ดวยโดยอนุโลม”

๑๗
มาตรา ๑๗ ใหยกเลิกมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึง่ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ทวิ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายหรือพนักงานเจาหนาที่ แลวแตกรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอผูท ี่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบทีร่ ัฐมนตรีประกาศกําหนด
ประกาศดังกลาวจะกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ที่แสดงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ก็ได ในกรณีเชนนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวดวย”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไดจัดทําทะเบียน
หรือโบราณวัตถุที่ไดขึ้นทะเบียนแลวตามมาตรา ๑๔/๒ ออกนอกราชอาณาจักรหรือออกนอก
ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากอธิบดี
การขออนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนในการสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ไมหามสงออกตามวรรคหนึ่ง
อธิบดีจะออกหนังสือรับรองวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นมิใชโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ตองหาม
ตามวรรคหนึ่งก็ได เมื่อผูรองขอไดชําระคาธรรมเนียมการรับรองตามอัตราที่อธิบดีกําหนดแลว
คาธรรมเนียมดังกลาวเมื่อหักคาใชจายในการตรวจสอบแลวใหสงเขากองทุนโบราณคดีตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง”
มาตรา ๒๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ใหเปนหนาที่ของอธิบดีในการติดตาม ตรวจสอบ และนําโบราณวัตถุ
ของไทยที่ถูกนําไปตางประเทศโดยไมชอบดวยกฎหมายกลับมาไวในความครอบครอง
ของกรมศิลปากร
ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหกระทรวงการตางประเทศ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุดใหความรวมมือและชวยเหลือดวย

๑๘
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง และการพิจารณาคํารองขอ
ตามมาตรา ๑๘ จัตวา อธิบดีจะตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเปนครั้งคราวเพื่อทําหนาที่เสนอแนะ
พิจารณาและดําเนินการในแตละกรณีก็ได
คณะกรรมการเฉพาะกิจตามวรรคสาม มีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง
เชนเดียวกับคณะกรรมการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการ โดยใหจายจากกองทุน
โบราณคดี”
มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๗ เพื่อประโยชนในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจออกระเบียบกําหนดใหผูเขาชม
ปฏิบัติในระหวางเขาชมและจะกําหนดคาเขาชมหรือคาบริการอื่นดวยก็ได
ใหนําความในมาตรา ๑๓/๓ วรรคสองและมาตรา ๑๓/๑๑ วรรคสองมาใชบังคับ
กับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองของมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“กองทุนโบราณคดีตามวรรคหนึ่ง ใหใชจายเพื่อประโยชนในการดูแล บํารุงรักษา
และซอมแซมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุและการอื่นใดที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ไดดวย”
มาตรา ๒๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๐ ฉ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๓๐ ฉ ความในหมวดนี้ใหใชบังคับกับการสั่งพักทะเบียนที่รับจดไว
การเพิกถอนทะเบียน และการอุทธรณคําสั่งดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๒๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด ๔ ตรี พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๐ สัตต และมาตรา ๓๐ อัฏฐ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“หมวด ๔ ตรี
พนักงานเจาหนาที่
มาตรา ๓๐ สัตต เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ ดังตอไปนี้

๑๙
(๑) เขาไปในโบราณสถาน เพื่อตรวจดูวามีการซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน
ตอเติม ทําลาย หรือเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือมีการขุดคน
และคนหาสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารในบริเวณโบราณสถานหรือไม แตในกรณีเปนโบราณสถาน
ที่มิใชอยูในความครอบครองดูแลของกรมศิลปากร ตองแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบเปน
หนังสือลวงหนาไมนอยกวาสามวัน
(๒) เขาไปในเคหสถาน หรือสถานที่ใด ๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมีเหตุอันควรสงสัย
วามีการซุกซอน หรือเก็บรักษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่เปนทรัพยสินของแผนดินหรือไดมา
โดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือโดยการกระทําผิดหรือไดจากทองที่ที่ประกาศหามขุดคนและคนหา
และทองที่ที่ประกาศกําหนดเปนเขตคุมครอง ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชา
กวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะหลบหนีหรือโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ จะถูกโยกยาย ซุกซอน
ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม
(๓) ตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีโบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ ที่เปนทรัพยสินของแผนดินอยูในความครอบครองหรือซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย
(๔) ยึดหรืออายัดวัตถุ ที่มีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อวา
เปนโบราณวัตถุที่ไดมาจากการดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) เมือ่ มีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชา
กวาจะเอาหมายคนมาไดวัตถุดังกลาวนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพ
ไปจากเดิม
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือระหวางเวลาทําการ แตเมื่อดําเนินการไมเสร็จจะกระทําตอไปในเวลากลางคืนหรือนอกเวลา
ทําการของสถานที่นั้นตอไปก็ได เวนแตเปนการดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔) หากมีความจําเปน
เรงดวน หรือฉุกเฉิน ใหกระทําไดแมในเวลากลางคืน ทั้งนี้ เมื่อไดดําเนินการแลว
ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดี เขตจังหวัดอื่นใหรายงานตอผูวาราชการจังหวัด
การใชอํานาจตาม (๒) ใหพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด
และแสดงความบริสุทธิ์กอนการเขาคน และรายงานเหตุผลของการตรวจคนเปนหนังสือ
ตอผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไป และบันทึกเหตุอันควรสงสัยตามสมควร และเหตุอันควรเชื่อที่ทําให
สามารถเขาคนไดเปนหนังสือใหไวแกเจาของหรือผูครอบครองเคหสถาน หรือสถานที่คน
หากไมปรากฏตัวเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่นั้น ใหพนักงานเจาหนาที่ผูคนสงมอบสําเนา
หนังสือนั้นใหแกเจาของหรือผูครอบครองดังกลาวในทันทีที่กระทําได หากเปนการเขาคนในเวลา
กลางคืน พนักงานเจาหนาที่ผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปนขาราชการตําแหนงตั้งแตระดับชํานาญ
การพิเศษขึ้นไป
มาตรา ๓๐ อัฏฐ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและควบคุมการนําเขา การสงออก
และการนําผานโบราณวัตถุที่ดานศุลกากร ใหขาราชการกรมศุลกากรทีไ่ ดรับการแตงตั้งเปนพนักงาน
ศุลกากรที่ปฏิบัติหนาที่ ณ ดานศุลกากร ตามกฎหมายวาดวยศุลกากรเปนพนักงานเจาหนาที่
ตามพระราชบัญญัตินี้”

๒๐
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒/๑ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๓๒/๑ ผูใดถอน ทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําให
ไรประโยชนซึ่งปาย หลักเขต แผนที่ หรือเครื่องหมายอื่นที่จดั ทําตามมาตรา ๗ วรรคสาม
มาตรา ๑๓/๑ วรรคหนึ่ง (๓) หรือมาตรา ๑๓/๑๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๓ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือทําให
สูญหายซึ่งโบราณวัตถุที่อยูในความครอบครองของกรมศิลปากรตามมาตรา ๑๔ หรืออยูใน
ความครอบครองของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๔/๑ หรือขึ้นทะเบียนไวตามมาตรา ๑๔/๒
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนดตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง หรือไมปฏิบัติตามหรือไมแจงภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๑
มาตรา ๑๓/๔ มาตรา ๑๓/๘ มาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หรือผูรับโอนที่ดินอันเปนแหลงโบราณคดี
ตามมาตรา ๑๓/๑๓ ผูใดไมแจงภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๑๓/๘ หรือผูใด
ไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ ฉ วรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจปรับทางปกครองไดไมเกินหาหมื่นบาท
การปรับทางปกครองตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงความรายแรงของพฤติการณ
แหงการกระทําความผิดดวย”
มาตรา ๒๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๓/๑๓ วรรคสาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”

๒๑
มาตรา ๒๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๖ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๘ ตรี ตองระวางโทษปรับไมเกินสองเทาของมูลคา
ของโบราณวัตถุดังกลาว แตตองไมต่ํากวาสองหมื่นบาท
มาตรา ๓๖ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๓๐ ใหยกเลิกมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๑ ใหยกเลิกมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป
และปรับตั้งแตหนึ่งแสนถึงหนึ่งลานบาท”
มาตรา ๓๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ และมาตรา ๓๙/๒
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
“มาตรา ๓๙/๑ ผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แมการกระทํานั้น
จะเปนความผิดตามกฎหมายอื่นดวย อันมีลักษณะเปนกรรมเดียวเปนความผิดตอกฎหมายหลายบท
ใหลงโทษตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ โดยมิใหนํามาตรา ๙๐ แหงประมวลกฎหมายอาญา
มาใชบังคับ
มาตรา ๓๙/๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
ไมวาจะมีโทษปรับเปนจํานวนเทาใด ถาอธิบดีเห็นวาผูตองหาไมควรไดรับโทษถึงจําคุกหรือไมควรถูก
ฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบได และเมื่อผูตองหาไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลาตามวรรคหนึ่งใหดําเนินคดีตอไป”

๒๒
มาตรา ๓๔ ใหยกเลิกอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติโบราณสถาน
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชอัตรา
คาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๓๕ บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งที่ใชบังคับ
อยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดอยูตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงตอพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ ใหบรรดาอสังหาริมทรัพยที่เปนโบราณสถานตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่กรมศิลปากร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือเผยแพรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนโบราณสถานตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และใหอธิบดีประกาศรายชื่อโบราณสถานดังกลาวทั้งหมดทางสื่ออิเล็กทรอนิกสภายในสามสิบวัน
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป นับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหบรรดาโบราณสถานตามวรรคหนึ่งซึ่งอธิบดีไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนโบราณสถานที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๑๓/๑
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๗ ใหบรรดาโบราณสถานที่ไดรับการประกาศกําหนดใหเปน
แหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เปนแหลงโบราณคดี
แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๘ ภายในเกาสิบวันนับแตวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
ใหกรมศิลปากรดําเนินการออกระเบียบตามตามมาตรา ๑๘ เบญจ ใหแลวเสร็จ และเมื่อระเบียบ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว ใหประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การนําโบราณวัตถุที่มีแหลงกําเนิด
ในตางประเทศเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
การสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักรซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนอันยกเลิก
และใหกรมศิลปากรแจงไปยังกระทรวงพาณิชยเพื่อทราบ
มาตรา ๓๙ คดีทรี่ องตอศาลปกครองเพื่อระงับการขึ้นทะเบียนหรือการกําหนด
เขตทีด่ ินใหเปนโบราณสถานตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่อยูในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง ใหถือวา

๒๓
เปนการฟองคดีตอศาลปกครองเพื่อคัดคานการประกาศใหเปนโบราณสถานตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี

๒๔
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) การจดทะเบียนตามมาตรา ๑๙
(๒) หลักฐานรับรองการแจงตามมาตรา ๑๘ เบญจ
(๓) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๔) ใบแทนการจดทะเบียน ใบแทนหลักฐานรับรอง
การแจง และใบแทนใบอนุญาต
(๕) การตออายุใบอนุญาต

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ครั้งละ ๓,๐๐๐ บาท
ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
ใบอนุญาตนั้น

