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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ประกาศกรมศิลปากร 
เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ วิธกีาร และเง่ือนไขในการแสดงโบราณวตัถุหรือศิลปวัตถ ุ

โดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อธิบดีกรมศิลปากรจึงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการแสดง
โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอื่น ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ผูใดประสงคจะแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือ

คาบริการอื่นตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมศิลปากรทราบกอนการจัดแสดงตามแบบแนบทาย
ประกาศนี้พรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

(๑) ภายถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จัดแสดงเปนภาพสีที่เห็นชัดเจน ขนาด 
๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร ภาพละ ๑ ช้ินๆ ละ ๒ ภาพ 

(๒) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จัดแสดง ตามแบบบัญชีของกรม
ศิลปากร 

(๓) คําบรรยายเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่จัดแสดง 
(๔) อัตราคาเขาชมหรือคาบริการอื่น 
(๕) แผนผังแสดงอาคารหรือสถานที่จัดแสดง 
 
ขอ ๒  การจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตองไมขัดตอขนบธรรมเนียม 

ศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมอันดีงามและไมลบหลูพระศาสนา 
 
ขอ ๓  การแจงเปนหนังสือตามขอ ๑ 
(๑) ในกรุงเทพมหานคร ใหย่ืนที่กองพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรมศิลปากร 
(๒) ในสวนภูมิภาค ใหย่ืนที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติที่ตั้งอยูในจังหวัดนั้น 
ในกรณีที่จังหวัดใดไมมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหย่ืนที่สํานักงานศึกษาธิการ

จังหวัดแหงทองที่นั้น 
 
ขอ ๔  ผูจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการ

อ่ืนอยูกอนวันที่ประกาศฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรม
ศิลปากรทราบภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใชบังคับ พรอมเอกสาร
หลักฐานตามที่กําหนดในขอ ๑ 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่มีการนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุมาจัดแสดงเพิ่ม หรือแกไข



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีกรมศิลปากรทราบปละครั้ง 
 
ขอ ๖  ตองจัดใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการยกเวนใหผูเขาชมบางประเภทไมตอง

เสียคาเขาชมหรือลดคาเขาชมเชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณร 
 
ขอ ๗  ผูจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการ

อ่ืนตองแจงใหผูเขาชมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่กําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชมพิพิธ
ภัณฑสถานแหงชาติโดยอนุโลม 

 
ขอ ๘  ใหผูไดรับใบอนุญาตใหจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลเขาชม

โดยเรียกเก็บคาเขาชมเปนปกติธุระกอนวันที่ประกาศฉบับนี้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ดําเนินการตามขอ ๑ ภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ประกาศนี้ใชบังคับ 

 
ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป๑ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๕ 
สุวิชญ  รัศมีภตู ิ

อธิบดีกรมศิลปากร 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๑๑๙/หนา ๑๐๑๘๔/๑๗ กันยายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

[เอกสารแนบทาย] 
 

๑. แบบหนังสือแจงการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชม
หรือคาบริการอื่น 
 
(ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธิดาวรรณ/แกไข 
๑๖ กันยายน ๒๕๔๕ 

สถาพร/ปรับปรุง 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 


