ระเบียบกรมศิลปากร
เรื่อง การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ
กรมศิลปากร มีหน้าที่สงวนรักษา ทะนุบารุงส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์สมบัติ
วัฒนธรรม และนาออกเผยแพร่ให้กว้างขวาง เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะการจัดพิมพ์
หนังสือและเอกสารต่างๆ ซึ่งกรมศิลปากรเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ มีลิขสิทธิ์สืบทอดหรือได้รับมอบอานาจให้ใช้
ประโยชน์จากลิขสิทธิ์หรือข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ของกรมศิลปากรเรียบเรียงขึ้นโดยคาสั่งของทาง
ราชการ ตามสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องนั้น ได้มีผู้มาขออนุญาตพิมพ์เผยแพร่เป็นจานวนมาก และกรม
ศิลปากรได้พิจารณาอนุญาตตามระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ พ.ศ.๒๔๙๗ แก้ไข
เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ และระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ พ.ศ.๒๕๑๖ หรือโดยข้อตกลง
เฉพาะคราวตลอดมา
บัดนี้
กรมศิลปากรเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบเรื่องการขออนุญาตพิมพ์หนังสือ
เสียใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานดาเนินไปโดยเรียบร้อยเหมาะสมดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
ข้อความทั่วไป
๑. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ
พุทธศักราช ๒๕๔๓“
๒. ให้ยกเลิกระเบียบกรมศิลปากร เรื่อง การอนุญาตพิมพ์หนังสือฉบับที่ให้ไว้ ณ วันที่
๒ ธันวาคม ๒๔๙๗ ฉบับที่ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๙๙ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๑๖ และระเบียบอื่นๆ
ที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวดที่ ๒
การขออนุญาตพิมพ์หนังสือแจกในงานกุศล
๓. หนังสือและเอกสารที่กรมศิลปากรเป็นผู้มีลิขสิทธิ์สืบทอด หรือได้รับมอบอานาจให้
ดาเนินการเกี่ยวกับลิขสิทธิ์หรือหนังสือที่หน่วยงานในกรมศิลปากรค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นตามสาขางานที่หน่วย
นั้นๆ เกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินอยู่ กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้พิมพ์เผยแพร่ในงานกุศลได้ เว้นแต่หนังสือ
และเอกสารที่ควรสงวนไว้เป็นความลับไม่สมควรนาออกตีพิมพ์เผยแพร่ในปัจจุบัน หรือหนังสือที่กรมศิลปากรมี
โครงการดาเนินงานอย่างอื่นไว้แล้ว
๔. ผู้ใดต้องการพิมพ์หนังสือดังกล่าวในข้อ ๓ เพื่อแจกเป็นวิทยาทานหรือแจกเพื่อการกุศล
สาธารณประโยชน์ หรือแจกเป็นมิตรพลีในงานมงคลหรืออวมงคล หรืองานอื่น ซึ่งมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แห่ง
การค้า ให้แจ้งความจานงแก่ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร หรือผู้แทน โดย
กรอกข้อความตามแบบพิมพ์ของกรมศิลปากร การขออนุญาตนั้นจะต้องขอล่วงหน้าก่อนวันงานไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทนแล้ว ให้ผู้ขออนุญาตนา
ต้นฉบับไปจัดพิมพ์ได้โดยปฏิบัติตามระเบียบ

๒

๕. ในกรณีที่จะต้องจัดพิมพ์โดยรีบด่วน ซึ่งผู้ขออนุญาตไม่สามารถจะขออนุญาตล่วงหน้าได้
ก่อน ๓๐ วัน เมื่อผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นว่าหนังสือที่จะพิมพ์นั้นเป็น
เรื่องใหญ่ ถ้าจะมอบต้นฉบับให้ผู้ขออนุญาตไปจัดพิมพ์เองจะไม่เสร็จเรียบร้อยทันแจกในวันงานใด กรม
ศิลปากรอาจจะจัดหาโรงพิมพ์ที่พิมพ์ได้รวดเร็วและเรียบร้อยพิมพ์ให้เอง โดยให้โรงพิมพ์นั้นติดต่อคิดค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดจากผู้ขออนุญาตพิมพ์
๖. ผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือแจกจ่ายเป็นกุศลวิทยาทานในงานต่างๆ โดยมิได้มุ่งประโยชน์
เพื่อการค้า ต้องขออนุญาตพิมพ์จานวนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เล่ม
๗. ผู้ ขออนุ ญาตพิมพ์ห นังสื อแจกในงานกุศล ต้องจ่ายหนังสื อ เป็นประโยชน์ให้ แก่กรม
ศิลปากรร้อยละ ๒๐ ของจานวนที่พิมพ์ แต่ทั้งนี้จานวนหนังสือที่ต้องจ่ายไม่เกิน ๔๐๐ เล่ม ไม่ว่าจะขออนุญาต
พิมพ์จานวนเท่าใดก็ตาม
๘. อธิบดีกรมศิลปากรอาจพิจารณาอนุญาตให้จ่ายหนังสือผลประโยชน์น้อยกว่าจานวนที่ระบุ
ไว้ในข้อ ๗ ก็ได้
๙. การน าส่งหนังสื อผลประโยชน์ให้ผู้ขออนุญาตนาส่งทันที่ที่พิมพ์เสร็จ หรือภายใน
๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้กาหนดแจกจ่ายหนังสือนั้น
๑๐. ถ้าผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือไม่นาหนังสือผลประโยชน์มาส่งกรมศิลปากรตามจานวนที่
กาหนดไว้ในข้อ ๗ หรือนามาส่งขาดจานวน จะต้องชดใช้เงินแทนหนังสือตามราคาที่ผู้อานวยการกอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร์หรือผู้แทนจะกาหนดให้
๑๑. ถ้าไม่ตกลงกันในเรื่องราคาตามข้อ ๑๐ ผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือจะยื่นคาร้อง ไปยัง
อธิบดีกรมศิลปากร เพื่อขอให้พิจารณากาหนดราคาใหม่ก็ได้ แต่ถ้าอธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้แทนกาหนดราคา
ใหม่ หรือยื่นตามราคาที่ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทนกาหนดไว้แล้ว ถือว่าเป็นการ
เด็ดขาดจะอุทธรณ์ต่อไปอีกไม่ได้
๑๒. หนั งสื อที่กรมศิล ปากรอนุญาตให้ นาออกตีพิมพ์เผยแพร่ได้จะต้องส่ งใบพิสู จน์ใ ห้
เจ้าหน้าที่กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ตรวจแก้และเป็นผู้สั่งให้ตีพิมพ์ทั้งหมด
๑๓. กรมศิลปากรจะเขียนคานาให้เป็นหลักฐานการอนุญาต ซึ่งผู้ขออนุญาตจะต้องตีพิมพ์ไว้
เป็นเบื้องต้นของหนังสือ
๑๔. ห้ามผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือตีพิมพ์ข้อความอื่นๆ หรือบทความอื่นๆ อันมิใช่ลิขสิทธิ์ของ
กรมศิลปากร เพิ่มเติมลงในหนังสือโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ ยกเว้น
คาไว้อาลัยหรือข้อความที่ได้นาส่งให้ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์พิจารณาตรวจอนุญาตแล้ว
เท่านั้น
๑๕. หน้าปกหนังสือที่พิมพ์แจกงานกุศล จะต้องพิมพ์ตราพระคเณศ ซึ่งเป็นตราประจากรม
ศิลปากรลงไปด้วย
ผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือจะขอรับแบบไปเพื่อทาแม่พิมพ์สาหรับตีพิมพ์ได้
จาก
ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทน
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๑๖. หน้าปกหนังสือที่จะพิมพ์แจกในงานกุศล ให้พิมพ์ตามที่กองวรรณคดีและประวัติ ศาสตร์
กาหนดให้ทั้งนี้โดยให้มีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง กาหนดวันงาน และสถานที่ๆ จะทางานมงคลหรืออวมงคล ห้าม
พิมพ์รูปภาพหรือลวดลายที่มีสีฉุดฉาด เว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ผู้อานวยการกอง
วรรณคดีและประวัติศาสตร์ หรือผู้แทน
๑๗. ห้ ามผู้ ขออนุ ญาตพิมพ์ห นังสื อแจกในงานกุศลนาหนังสือที่ตีพิมพ์ไปจาหน่ายเพื่อ
ประโยชน์ในการค้า
๑๘. ให้ผู้อานวยการกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์รักษาการเกี่ยวกับขออนุญาตจัดพิมพ์
หนังสือของกรมศิลปากร เพื่อแจกจ่ายในงานกุศลให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๓
การขออนุญาตพิมพ์หนังสือจาหน่าย
๑๙. หนังสือและเอกสารซึ่งกรมศิลปากรมีลิขสิทธิ์อยู่ หรือได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ หรือหนังสือวิชาการที่หน่วยงานต่างๆ ในกรมศิลปากรค้นคว้าเรียบเรียงขึ้นตามสาขางาน ที่
หน่วยงานนั้นเกี่ยวข้องรับผิดชอบดาเนินการอยู่ ผู้ใดจะขออนุญาตพิมพ์จาหน่ายเพื่อประโยชน์ในการค้า กรม
ศิลปากรยินดีอนุญาตให้พิมพ์ได้ เว้นไว้แต่หนังสือและเอกสารที่ควรสงวนไว้เป็นความลับ ไม่ควรนา ออกตีพิมพ์
เผยแพร่ในปัจจุบัน หรือหนังสือที่กรมศิลปากรมีโครงการดาเนินงานอย่างอื่นไว้แล้ว ให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์
จาหน่ายทาหนังสือพร้อมแจ้งจานวนพิมพ์ถึงผู้อานวยการหรือหัวหน้ากองที่รับผิดชอบ ซึ่งจะนาเสนออธิบดี
กรมศิลปากรเพื่ออนุญาต เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ขออนุญาตต้องทาสัญญาไว้กับกรม
ศิลปากรแล้วจึง
รับต้นฉบับไปจัดพิมพ์จาหน่ายได้
ถ้าผู้ขออนุญาตไม่มาทาสัญญากับกรมศิลปากร และมิได้แจ้งข้อขัดข้องให้ทราบภายใน ๓๐
วัน หลังจากวันที่ได้รับอนุญาต ถือว่าสละสิทธิ์ กรมศิลปากรอาจจะอนุญาตให้ผู้อื่นจัดพิมพ์จาหน่าย ต่อไปได้
การอนุญาตให้พิมพ์จาหน่าย หมายความว่า อนุญาตเพียงครั้งเดียวตามจานวนที่ระบุไว้ใน
หนังสืออนุญาตและสัญญาถ้าจะพิมพ์ขึ้นใหม่ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรทุกคราวไป
๒๐. หนังสือที่กรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์จาหน่าย ต้องมีคานาเป็นหลักฐานในการอนุญาต
ซึ่งผู้ขออนุญาตต้องตีพิมพ์ไว้เป็นเบื้องต้นของหนังสือ
๒๑. ผู้ขออนุญาตพิมพ์จาหน่าย ต้องขออนุญาตพิมพ์ครั้งหนึ่งไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ เล่ม และต้อง
จ่ายผลประโยชน์ให้กรมศิลปากร ดังนี้
ก.ถ้าขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ๓,๐๐๐ เล่ม ให้จ่ายหนังสือ ๑๐๐ เล่ม และ
จ่ายเงินร้อยละ ๑๐ ของราคาปก คูณด้วยจานวนเล่มหนังสือที่พิมพ์
ข. ถ้าขออนุญาตพิมพ์ ๔,๐๐๐ เล่ม ให้จ่ายหนังสือ ๑๐๐ เล่ม และจ่ายเงิน
ร้อยละ ๘ ของราคาบนปก คูณด้วยจานวนเล่มหนังสือที่พิมพ์
ค. ถ้าขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ๕,๐๐๐ เล่ม ให้จ่ายหนังสือ ๑๐๐ เล่ม
และจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของราคาบนปก คูณด้วยจานวนเล่มหนังสือที่พิมพ์
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ง. ถ้าขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ๖,๐๐๐ เล่ม ให้จ่ายหนังสือ ๑๐๐ เล่ม
และจ่ายเงินร้อยละ ๖ ของราคาบนปก คูณด้วยจานวนเล่มหนังสือที่พิมพ์
จ. ถ้าขออนุญาตพิมพ์หนังสือ ๑๐,๐๐๐ เล่ม ให้จ่ายหนังสือ ๑๐๐ เล่ม
และจ่ายเงินร้อยละ ๗ ของราคาบนปก คูณด้วยจานวนเล่มที่พิมพ์
๒๒. และกรมศิลปากรจะสงวนระยะเวลาไม่อนุญาตให้ผู้อื่นพิมพ์หนังสือเรื่องเดียวกันนั้นออก
ภายในระยะเวลาดังนี้
ก. ถ้าขออนุญาตพิมพ์ครั้งละ ๖,๐๐๐ เล่มขึ้นไป จะสงวนระยะเวลาไว้ ๑ ปี
ข. ถ้าขออนุญาตพิมพ์ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ เล่มขึ้นไป จะสงวนระยะเวลาไว้ ๒ ปี
ทั้งนี้ นับแต่วันที่ลงนามในข้อตกลงหรือสัญญากับกรมศิลปากร
๒๓. ให้ผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือจาหน่าย จ่ายเงินผลประโยชน์ให้แก่กรมศิลปากรในวัน ที่ทา
สัญญา
๒๔. ห้ามผู้ขออนุญาตพิมพ์หนังสือจาหน่ายตีพิมพ์ข้อความอื่นต่อเติมจากต้นฉบับของกรม
ศิลปากรและจะต้องส่งใบพิสูจน์อักษรให้เจ้า หน้าที่ของกรมศิลปากรผู้รับผิดชอบตรวจแก้และสั่งตีพิมพ์ทั้งหมด
ถ้าปรากฏว่าตอนใดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่ได้ตรวจหรือตรวจแก้แล้วแต่ยังไม่ได้สั่งตีพิมพ์ ผู้ขออนุญาตพิมพ์
นาไปพิมพ์เองโดยพลการถ้ามีข้อความผิดตกบกพร่องมาก กรมศิลปากรจะไม่ยอมให้วางจาหน่ายจนกว่าจะได้
มีการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
๒๕. ผู้ขออนุญาตพิมพ์จาหน่าย ต้องนาแบบปกไปให้ผู้อานวยการกอง หัวหน้ากองหรือ
ผู้แทนที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์หนังสือนั้นตรวจพิจารณาเห็นชอบ และอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
จึงจะ ตีพิมพ์ได้
ถ้าผู้อานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือผู้แทนผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ไม่เห็นชอบกับ
ลวดลายหรือสี หรือข้อความบนปกที่ผู้ขออนุญาตออกแบบมา จะให้แก้ไขใหม่ตามที่เห็นควรก็ได้

๒๖. ข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นระหว่างผู้ขออนุญาตจัดพิมพ์จาหน่ายกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการพิมพ์ ให้นาเสนออธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
๒๗ ให้ผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ากองที่เป็นผู้จัดให้ทาต้นฉบับหนังสือ หรือเอกสาร หรือ
ได้รับมอบอานาจให้อนุญาตลิขสิทธิ์พิมพ์จาหน่าย เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ระเบียบนี้ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๒๑

เดโช สวนานนท์
(นายเดโช สวนานนท์)
อธิบดีกรมศิลปากร

