
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ขออนญุำตปลกูสรำ้งอำคำรตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุกำรกอ่สรำ้ง

อำคำรภำยในเขตของโบรำณสถำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      1. หา้มมใิหผู้ใ้ดปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการกอ่สรา้งอาคารภายในเขตโบราณสถาน เวน้แตจ่ะไดรั้บ

อนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร โดยหากประสงคจ์ะด าเนนิการปลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถานใหย้ืน่หนังสอืขอ

อนุญาตกอ่นด าเนนิการกอ่สรา้ง 

      2. หากฝ่าฝืนด าเนนิการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร หรอืด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขที่

อธบิดกี าหนดในหนังสอือนุญาต เป็นผลใหโ้บราณสถานไดรั้บความเสยีหาย ถูกท าลาย เสือ่มคา่ หรอืไรป้ระโยชน ์ตอ้งระวาง

โทษจ าคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ และหากโบราณสถานดงักลา่วเป็นโบราณสถานทีก่รม

ศลิปากรประกาศขึน้ทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสบิปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่ลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

     3. ผูป้ระสงคจ์ะปลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถาน ใหย้ืน่หนังสอืขออนุญาต ณ สถานที ่ดงัตอ่ไปนี้ 

         (1) กรมศลิปากร 

         (2) กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 

         (3) ส านักศลิปากรที ่1-12 

         (4) อทุยานประวตัศิาสตร ์

     4. กรมศลิปากรจะพจิารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตโดยยดึหลักเกณฑต์ามระเบยีบกรมศลิปากร วา่ดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน 

พ.ศ.2528 

     5. ในกรณีทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรไม่อนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถาน ผูข้ออนุญาตสามารถอทุธรณ์ค าสัง่

ไมอ่นุุญาตของอธบิดกีรมศลิปากรไดต้ามหลักเกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองโบราณคด ี

ทีอ่ยู่: 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์

ทีอ่ยู่: ต.สงิห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี71150 

โทรศพัท:์ 0 3467 0264-5 
พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่:  196 ม. 4 ถ.คลองทอ่ ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
         จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2286 
พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
ทีอ่ยู่: ต.ศรเีทพ อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ์ 67170 

โทรศพัท:์ 0 5692 1322 , 0 5692 1317 
พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
ทีอ่ยู่: 948/12 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงเกา่ จ.สโุขทัย 64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7527 

พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั 

ทีอ่ยู่: ต.ศรสีชันาลัย อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั 64190         
โทรศพัท:์ 0 5595 0714 

พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรศ์รสีชันาลัย/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร 
ทีอ่ยู่: ต.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร  62000         

โทรศพัท:์ 0 5585 4736 , 0 5585 4737 
พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรก์ าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 
ทีอ่ยู่: 194 ม. 6 ต.เมอืงพาน อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี 41160         

โทรศพัท:์ 0 4291 8619 
พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย 

ทีอ่ยู่: ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1568 , 0 4447 1535 

พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์มิาย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ 
ทีอ่ยู่: ตู ้ปณ.3 ปท.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์31110         

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท:์ 0 4466 6251 

พืน้ทีบ่รกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์นมรุง้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 

ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
34000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร 
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย  
จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  
สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 22 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ ตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารเพือ่
วางแผนการตรวจสอบในพืน้ทีจ่รงิหรอืหาขอ้มูลเพิม่เตมิตาม

ความเหมาะสมตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กองโบราณคด ี
ส านักศลิปากรที ่1-12 อทุยานประวตัศิาสตรใ์นพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดและสภาพของ

โบราณสถานทีเ่ป็นสถานทีท่ีจ่ะท าการกอ่สรา้งอาคาร การ
อนุญาตจากหน่วยงานทอ้งถิน่ เอกสารสทิธใินทีด่นิ รูปแบบของ

อาคารทีจ่ะขออนุญาตปลกูสรา้งในเขตโบราณสถาน  ทัง้กรณีที่

ไมยุ่ง่ยาก ซับซอ้นอาจตรวจสอบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เขา้ชว่ย เชน่ การตรวจสอบจากแผนทีอ่อนไลน ์เป็นตน้ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่ส านักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีส านักศลิปากรที ่1-12 อทุยานประวัตศิาสตรใ์น
พืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 
น าเสนอเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณาระดบัหน่วยงาน ส านัก/กอง เพือ่

พจิารณารูปแบบอาคาร และความเหมาะสมของการกอ่สรา้งใน
เขตโบราณสถาน เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุญาตหรอืไม่

อนุญาตของอธบิดกีรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่ส านักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีอทุยานประวตัศิาสตรใ์นพืน้ที ่และส านักศลิปากร
ที ่1-12 ในพืน้ทีแ่ละคณะกรรมการวชิาการเพือ่การอนุรักษ์
โบราณสถาน ในกรณีจ าเป็น))  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เมือ่หน่วยงาน/ส านัก/กองหรอืคณะกรรมการวชิาการ เพือ่การ
อนุรักษ์โบราณสถานพจิารณาเสร็จสิน้และมมีตเิชน่ใด จะ

น าเสนออธบิดกีรมศลิปากร/ผูว้า่ราชการจังหวัด (กรณีทีม่กีาร

มอบอ านาจ) พจิารณาโดยอธบิดกีรมศลิปากร/ผูว้า่ราชการ
จังหวดัจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้อ

อนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขออนุญำตปลูกสรำ้งอำคำรในเขตโบรำณสถำน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมศลิปากร 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบสทุธปิระจ ำตวัพระสงฆ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขออนุญาตเป็นพระสงฆ ์น าเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล โดยน าเอกสารตัวจรงิ
มาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ตอ้งมสี าเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอ านาจพรอ้มรับรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 

 

รูปแบบรำยกำรอำคำรทีจ่ะปลกูสรำ้งในพืน้ทีโ่บรำณสถำน และ

แผนทีแ่สดงต ำแหนง่ของสิง่ปลกูสรำ้งทีข่ออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธ ิค์รอบครองทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง,ไมข่ดัตอ่มาตรการฯ) 

กรมทีด่นิ 

8) 
 

หนงัสอือนุญำต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิบรเิวณทีข่อ
อนุญำตจำกเจำ้ของทีด่นิหรอืสว่นรำชกำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตมไิดเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิ 

พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

9) 

 

หลกัฐำนกำรแสดงกำรรบัรองกำรมสี ิง่ปลูกสรำ้งเดมิ (กรณีปลูก

สรำ้งทดแทนอำคำรหลงัเดมิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200    (หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

2) กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที ่10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้งขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค ารอ้งการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคารในเขตพืน้ทีโ่บราณสถาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี้ 

“อาคาร” หมายความวา่ ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ ส านักงาน และสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่ซึง่บคุคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้

ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
 (1) อัฒจันทรห์รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่เพือ่ใชเ้ป็นทีช่มุนุมของประชาชน 

 (2) เขือ่น สะพาน อโุมงค ์ทางหรอืทอ่ระบายน ้า อูเ่รอื คานเรอื ทา่น ้า ทา่จอดเรอื รัว้ ก าแพง หรอืประต ูทีส่รา้งขึน้ตดิตอ่หรอื
ใกลเ้คยีงกบัทีส่าธารณะ หรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบ้คุคลทั่วไปใชส้อย 

 (3) ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรับตดิหรอืตัง้ป้าย 
       (ก) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหนึง่ตารางเมตร หรอืมนี ้าหนักรวมทัง้โครงสรา้งเกนิสบิกโิลกรัม 

       (ข) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวใ้นระยะหา่งจากทีส่าธารณะซึง่เมือ่วัดในทางราบแลว้ ระยะห่างจากทีส่าธารณะมนีอ้ยกวา่ความสงูของ

ป้ายนัน้เมือ่วดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
 (4) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารทีก่ าหนดตามมาตรา 8 (9) 

 (5) สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
      ทัง้นี ้ใหห้มายความรวมถงึสว่นตา่ง ๆ ของอาคารดว้ย 

 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบคําขออนุญาตปลูกสรางอาคารในเขตโบราณสถาน 
 

 เขียนท่ี...................................................................... 
 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............... 
 

เรื่อง ขออนุญาตปลูกสรางอาคารในเขตโบราณสถาน 
 

เรียน .......................................................................... 
 
 ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ................................................................................... 
มีภูมิลําเนาอยูบานเลขท่ี....................................หมูท่ี.............ซอย............................ถนน.............................. 
ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................Email……………………………………………………………………… 
ประสงคจะขออนุญาต 
        ปลูกสรางอาคาร 
        ดําเนินการ (โปรดระบุ)..................................................................................................... 
ในเขตโบราณสถาน ตั้งอยูบรเิวณ (ท่ีอยู).......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยไดยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

1. แสดงบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสุทธิประจําตัวพระสงฆ 

2. แสดงหนังสือรับรองนิตบิุคคล (ในกรณีที่ผูขออนุญาตเปนนิตบิุคคล เจาหนาทีท่ําสาํเนา 1 ชุด 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ฉบับจริง จํานวน.....1......ฉบับ                                                                          

4. สําเนารูปแบบรายการอาคารทีจ่ะปลูกสรางในพืน้ที่โบราณสถาน และแผนที่แสดงตาํแหนง 

      ของสิ่งปลูกสรางที่ขออนุญาต   จํานวน....2....ชุด 

5. แสดงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน (เจาหนาที่ทําสาํเนา ๒ ชุด  พรอมให 

                               ผูขออนุญาตรับรองสาํเนาถูกตอง) 

6.  หนังสืออนุญาต/รับรองใหใชประโยชนในที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต สําเนา จํานวน....1...ฉบ ับ 

           ซึ่งออกใหโดย............................................. (ในกรณีที่ผูขออนุญาตมิไดเปนเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน) 

7. อ่ืน ๆ เชน หลักฐานการรับรองการมีสิ่งปลูกสรางเดิมในกรณีปลูกสรางทดแทนอาคารหลังเดิม 

      .................................................................................................................................................................... 
 

จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือดําเนินการใด ๆ ในเขตโบราณสถาน โดยขาพเจาได
รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑตลอดจนเง่ือนไขท่ีกฎหมายและระเบียบฉบับนี้กําหนดทุกประการ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).........................................ผูขออนุญาต 

      (..........................................) 
 
 

หมายเหตุ กรุณาใสเครื่องหมาย    ในชอง       หนาขอความท่ีตองการพรอมจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบุใหครบถวน 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ขออนญุำตซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง ร ือ้ถอน ตอ่เตมิ ท ำลำย 

เคลือ่นยำ้ยโบรำณสถำน หรอืสว่นตำ่ง ๆ ของโบรำณสถำน หรอืขดุคน้ในเขตโบรำณสถำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. หา้มมใิหผู้ใ้ดซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย เคลือ่นยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของ

โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร 

2. หากฝ่าฝืนด าเนนิการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร หรอืด าเนนิการไมเ่ป็นไปตามเงือ่นไขทีอ่ธบิดี

ก าหนดในหนังสอือนุญาต เป็นผลใหโ้บราณสถานไดรั้บความเสยีหาย ถูกท าลาย เสือ่มคา่ หรอืไรป้ระโยชน ์ตอ้งระวางโทษ

จ าคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ และหากโบราณสถานดงักล่าวเป็นโบราณสถานทีก่รมศลิปากร

ประกาศขึน้ทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสบิปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึง่ลา้นบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

3. ผูป้ระสงคจ์ะซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย เคลือ่นยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของ

โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน ใหย้ืน่หนังสอืขออนุญาตได ้ณ สถานที ่ดงัตอ่ไปนี ้

    (1) กรมศลิปากร 

    (2) กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 

    (3) ส านักศลิปากรที ่1-12 

    (4) อทุยานประวัตศิาสตร ์

4. ในกรณีทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรไมอ่นุญาตใหซ้อ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย เคลือ่นยา้ยโบราณสถาน 

หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน ผูข้ออนุญาตสามารถอทุธรณ์ค าสัง่ไม่อนุญาตของอธบิดกีรม

ศลิปากรไดต้ามหลกั เกณฑท์ีก่ าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 

5. กรมศลิปากรจะพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาตโดยยดึหลักเกณฑต์ามระเบยีบกรมศลิปากร วา่ดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน 

พ.ศ. 2528 และจะพจิารณาโดยดจูากล าดบัความจ าเป็นเร่งดว่นตลอดจนสภาพความวกิฤตขิองโบราณสถาน ซึง่เป็นหลักเกณฑ์

ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากการล าดบัวันของการยืน่หนังสอือนุญาต 

6. กรณีทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นจ าเป็นตอ้งเพิม่ขัน้ตอนน าเสนอคณะกรรมการวชิาการเพือ่การอนุรักษ์โบราณสถานในล าดับตอ่ไป 

และเพิม่ระยะเวลาในการด าเนนิการ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 
81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร กรุงเทพมหานคร พักเทีย่งเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
162 ถนนไกรเพชร ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 3226-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม และสมุทรปราการ  ยกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครครี ีพักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
17/1 หมู ่4 ถนนมาลยัแมน ต าบลรัว้ใหญ ่อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3554 5466-7/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม 
นนทบรุ ีและปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ถนนอูท่อง ต าบลประตชูยั อ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดั
พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท ์0 3524 2501/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : พระนครศรอียธุยา อา่งทอง 
สงิหบ์รุ ีนครนายก และสระบรุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ถนนพระยาก าจัด ต าบลทา่หนิ อ าเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุ ี
15000 โทรศพัท ์0 3641 2510/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์
เพชรบรูณ์ และอทุัยธาน ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1296, 0 3721 
2610/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา สระแกว้ 
ชลบรุ ีระยอง จันทบรุ ีและตราด พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 
น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

216 หมู ่3 ถนนสายเมอืงเกา่ ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืงสโุขทยั 
จังหวดัสโุขทัย 64210 โทรศพัท ์0 5569 7364/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : สโุขทัย ก าแพงเพชร ตาก พจิติร 
พษิณุโลก และอตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั 
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและอทุยานประวตัศิาสตร์
ก าแพงเพชร พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศพัท ์0 5322 2262/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน 
แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา แพร่ และล าปาง พักเทีย่งเวลา 12:00 - 
13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
193 หมู ่13 ถนนกสกิรทุง่สรา้ง ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์0 4324 2129, 0 
4333 7629/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย บงึกาฬ 
หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี และสกลนคร ยกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรภ์พูระบาท พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี
78 หมู ่10 ซอยสหีพ์นม ถนนเลีย่งเมอืง ต าบลแจระแม อ าเภอ
เมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท ์0 4531 
2845-6/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : อบุลราชธาน ีมุกดาหาร ยโสธร 
อ านาจเจรญิ รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม  พักเทีย่งเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
274 หมู ่17 ถนนพมิาย-ชมุพวง ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย 
จังหวดันครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4447 1518, 0 4428 
5096/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์
มหาสารคาม และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ิ
มาย และอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่ พักเทีย่งเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
733 หมู ่2 ถนนสีแ่ยกธนบด ีต าบลพะวง อ าเภอเมอืงสงขลา 
จังหวดัสงขลา 90100 โทรศพัท ์0 7433 0255-6/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา 
นราธวิาส พัทลงุ และตรัง พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

328 ถนนราชด าเนนิ อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7535 6458, 0 7532 4479/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎร์
ธาน ีภเูก็ต ระนอง พังงา และกระบี ่พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 

น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์

ต าบลสงิห ์อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรุ ี71150 โทรศพัท ์0 
3467 1264-5/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
เมอืงสงิห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
196 หมู ่4 ถนนคลองทอ่ ต าบลประตชูยั อ าเภอพระนครศรอียธุยา 
จังหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  โทรศพัท ์0 3524 2286/

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
948/12 ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืงเกา่ จังหวดัสโุขทัย 64210 

โทรศพัท ์0 5569 7527/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทัย พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั 

ต าบลศรสีชันาลัย อ าเภอศรสีชันาลยั จังหวดัสโุขทัย 64190 

โทรศพัท ์0 5595 0714/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
ศรสีชันาลยั พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร 
ต าบลหนองปลงิ อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวดัก าแพงเพชร 
62000 โทรศพัท ์0 5585 4736-7 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
ก าแพงเพชร พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 

194 หมู ่6 ต าบลเมอืงพาน อ าเภอบา้นผอื จังหวดัอดุรธาน ี
41160 โทรศพัท ์0 4291 8619/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์ู
พระบาท พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย 

ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์
0 4447 1568, 0 4447 1535/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ิ
มาย พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ 
อ าเภอนางรอง จังหวดับรุรัีมย ์31110 โทรศพัท ์0 4466 6251/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีใ่หบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พนมรุง้ พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 22 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ ตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารเพือ่
วางแผนการตรวจสอบในพืน้ทีจ่รงิหรอืหาขอ้มูลเพิม่เตมิตาม

ความเหมาะสมตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กองโบราณคด ี
ส านักศลิปากรที ่1-12 อทุยานประวตัศิาสตรใ์นพืน้ที ่ร่วมดว้ย ))  

1 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดและสภาพของ
โบราณสถานทีจ่ะขออนุญาตซอ่มแซม แกไ้ข รือ้ถอน 

เปลีย่นแปลง ตอ่เตมิ ท าลาย เคลือ่นยา้ย หรอืขดุคน้ เอกสาร
สทิธใินทีด่นิ รูปแบบรายการของการด าเนนิการในเขต

โบราณสถาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่ส านักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีส านักศลิปากรที ่1-12 อทุยานประวัตศิาสตรใ์น
พืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

น าเสนอเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณาระดบัหน่วยงาน ส านัก/กองและ

คณะอนุกรรมการวชิาการฯ เพือ่พจิารณารูปแบบการบรูณะ
ซอ่มแซมแกไ้ข เปลยีนแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย 

เคลือ่นยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน เชน่ 
ผังพืน้/ผังหลงัคา, รูปดา้น, รูปตดั, แบบวศิวกรรม เป็นตน้ และ

ความเหมาะสมของการขออนุญาตซอ่มแซมแกไ้ข หรอืขดุคน้ใน
เขตโบราณสถาน เพือ่ประกอบการพจิารณาอนุญาตหรอืไม่

อนุญาตของอธบิดกีรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่ส านักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีอทุยานประวตัศิาสตรใ์นพืน้ที ่และส านักศลิปากร
ที ่1-12 ในพืน้ที ่และและคณะกรรมการวชิาการเพือ่การอนุรักษ์
โบราณสถาน ร่วมดว้ย))  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เมือ่คณะกรรมการวชิาการเพือ่การอนุรักษ์โบราณสถานพจิารณา
เสร็จสิน้และมมีตเิชน่ใด จะน าเสนออธบิดกีรมศลิปากรพจิารณา 

โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไม่
อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขออนุญำตด ำเนนิกำรในเขตโบรำณสถำน พรอ้มระบุ

เหตผุล/ควำมจ ำเป็นในกำรขออนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมศลิปากร 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

ใบสทุธปิระจ ำตวัพระสงฆ ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขออนุญาตเป็นพระสงฆ ์น าเอกสารตวัจรงิมา

แสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล น าเอกสารตัวจรงิมา

แสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

รูปแบบรำยกำรโบรำณสถำนปจัจบุนั, รำยละเอยีดประกอบแบบ, 

รำยละเอยีดโครงกำรของโบรำณสถำนทีจ่ะขออนุญำตซ่อมแซม 
รือ้ถอน ตอ่เตมิ เปลีย่นแปลง เคลือ่นยำ้ย ท ำลำย หรอืขุดคน้ ขดุ

แตง่ทำงโบรำณคด ี(ส ำหรบักรณีซอ่มแซมแกไ้ข เปลีย่นแปลง รือ้
ถอน ตอ่เตมิ ท ำลำย เคลือ่นยำ้ยโบรำณสถำน) 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- ภาพถา่ยโบราณสถานทกุดา้นทัง้ภายในและภายนอก 

รวมทัง้บรเิวณทีจ่ะขออนุญาตฯ 
- ประวัต/ิความส าคญัของโบราณสถานทีข่ออนุญาต) 

- 

6) 

 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธ ิค์รอบครองทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

กรมทีด่นิ 

7) 

 

หนงัสอือนุญำต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นทีด่นิบรเิวณทีข่อ

อนุญำตจำกเจำ้ของทีด่นิหรอืสว่นรำชกำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตมไิดเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิ 

พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

2) กองโบราณคด ีเลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) ส านักศลิปากรที ่1-12/หน่วยบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ตามทีอ่ยู่ทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขที ่10 

ถนนเทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์: 0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขออนุญาตซอ่มแซม แกไ้ข เปลีย่นแปลง รือ้ถอน ตอ่เตมิ ท าลาย เคลือ่นยา้ย หรอืสว่นตา่งๆ ของ

โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



 
แบบคําขออนุญาตซอมแซม แก�ไข เปล่ียนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคล่ือนย�าย หรือสวนตาง ๆ                

ของโบราณสถาน หรือขุดค�นในเขตโบราณสถาน 
 

 เขียนท่ี...................................................................... 
 วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............... 
เรื่อง ขออนุญาตซ�อมแซม แก�ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต�อเติม ทําลาย เคลื่อนย�าย หรือส�วนต�าง ๆ ของ 
       โบราณสถาน หรือขุดค�นในเขตโบราณสถาน 
เรียน .......................................................................... 
 

 ด�วยข�าพเจ�า (นาย/นาง/นางสาว/อ่ืนๆ) ................................................................................... 
มีภูมิลําเนาอยู�บ�านเลขท่ี...........................................หมู�ท่ี.............ซอย.........................ถนน........................... 
ตําบล/แขวง........................................................อําเภอ...............................................จังหวัด........................ 
เบอร2โทรศัพท2.......................................................Email……………………………………………………………………… 
ประสงค)จะขออนุญาต         
        ดําเนินการ (โปรดระบุ).................................................................................................... 
ในเขตโบราณสถาน ต้ังอยู�บริเวณ (ท่ีอยู�).......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
โดยได�ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

1.  แสดงบัตรประจําตัวประชาชน/ใบสุทธปิระจําตัวพระสงฆ2 
2.  แสดงหนังสือรับรองนิตบิุคคล (ในกรณีที่ผู�ขออนุญาตเปAนนิติบคุคล เจ�าหน�าที่ทาํสาํเนา 1 ชุด 

   พร�อมให�ผู�ขออนุญาตรับรองสําเนาถูกต�อง) 
3.  หนังสือมอบอํานาจ (ถ�ามี) ฉบบัจริง จํานวน....1.....ฉบับ                                                                         
4.  รูปแบบรายการโบราณสถานปEจจบุัน สําเนารายการละ.....2.....ชุด 

1.1 รูปแบบรายการโบราณสถานที่จะขออนุญาตซ�อมแซม ต�อเติม เปลี่ยนแปลง  
                                  เคลื่อนย�าย ทาํลาย หรือรายละเอียดการขุดค�น ขุดแต�งทางโบราณคดี  

1.2 ภาพถ�ายโบราณสถานทุกด�านทัง้ภายในและภายนอกบริเวณที่จะขออนุญาต 
1.3 ประวัต/ิความสําคัญของโบราณสถานที่ขออนุญาต 

    5. แสดงหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิน (เจ�าหน�าที่ทาํสาํเนา ๒ ชุด  พร�อมให� 
        ผู�ขออนุญาตรับรองสําเนาถูกต�อง) 

6. หนังสืออนุญาต/รับรองให�ใช�ประโยชน2ในที่ดินบริเวณที่ขออนุญาต สําเนา จาํนวน.....1.....ฉบับ 
       ซ่ึงออกให�โดย................................................. (ในกรณีที่ผู�ขออนุญาตมิได�เปAนเจ�าของหรือผู�ครอบครองที่ดิน) 
                              7.  อ่ืน ๆ ได�แก�........................................................................................................................................................ 
 

               จึงเรียนมาเพ่ือขออนุญาตดําเนินการในเขตโบราณสถาน โดยข�าพเจ�าได�รับทราบและยินยอมปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ2ตลอดจนเง่ือนไขท่ีกฎหมายและระเบียบฉบับนี้กําหนดทุกประการ 

 
      ขอแสดงความนับถือ 

 
                                                   (ลงชื่อ).....................................ผู�ขออนุญาต 

      (.......................................) 
 

หมายเหตุ กรุณาใส�เครื่องหมาย    ในช�อง       หน�าข�อความท่ีต�องการพร�อมจัดเตรียมเอกสารตามท่ีระบุให�ครบถ�วน 
 
 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้โอนและกำรแจง้กำรไดร้บักรรมสทิธิโ์ดยทำงมรดกหรอืโดย

พนิยักรรมของโบรำณสถำนทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 เป็นการแจง้การโอนโบราณสถานทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้ใหก้รมศลิปากร หรอืเป็นการแจง้การรับกรรมสทิธิใ์นโบราณสถานที่

ข ึน้ทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอืพนัิยกรรมใหก้รมศลิปากรทราบ 

 การโอนโบราณสถาน หรอืการรับกรรมสทิธิโ์บราณสถานใชใ้นกรณีทีเ่ป็นโบราณสถานทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 

 กรณีการโอนโบราณสถานนัน้ ผูโ้อนจะตอ้งแจง้ชือ่และทีอ่ยูข่องผูโ้อนและผูรั้บโอนและวนัเดอืนปีทีโ่อน 

 กรณีการรับกรรมสทิธิโ์บราณสถานโดยทางมรดกหรอืพนัิยกรรม ผูรั้บกรรมสทิธิจ์ะตอ้งแจง้ชือ่และทีอ่ยูข่องผูรั้บ

กรรมสทิธิแ์ละเจา้ของกรรมสทิธิเ์ดมิ พรอ้มวนัเดอืนปีทีไ่ดรั้บกรรมสทิธิ ์

 ผูโ้อนตอ้งแจง้การโอนโบราณสถานตอ่กรมศลิปากรภายใน 30 วนั นับแตว่นัโอน ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 12 วรรคหนึง่ 

แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 

 ผูรั้บกรรมสทิธิต์อ้งแจง้การรับกรรมสทิธิต์อ่กรมศลิปากรภายใน 60 วนั นับแตว่นัไดรั้บกรรมสทิธิ ์ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 

12 วรรคสอง แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 

 ในกรณีมผีูท้ ีไ่ดรั้บกรรมสทิธิโ์บราณสถานเดยีวกนัหลายคนใหม้อบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิร์่วมคนใดคนหนึง่เป็นผูแ้จง้การ

รับกรรมสทิธิ ์ทัง้นี ้เป็นไปตามมาตรา 12 วรรคสอง แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองโบราณคด ี
ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง  
        อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



พืน้ทีบ่รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั   
        อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี  
       15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง  
       อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 
โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก  
       อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท:์ 0 5322 2262 

พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 

ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม. 2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง  
       อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ   
       อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

 ผูโ้อน หรอืผูรั้บกรรมสทิธิ ์หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจยืน่
หนังสอืพรอ้มเอกสารหลักฐานตามทีก่รมศลิปากรก าหนด 

เจา้หนา้ทีก่รมศลิปากรตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของ

เอกสารหลักฐาน ภายใน 15 นาท ีหากไมถ่กูตอ้งหรอืไม่
ครบถว้นใหผู้โ้อน หรอืผูรั้บกรรมสทิธิ ์หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจ

น าเอกสารหลักฐานมายืน่เพิม่เตมิ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที่ ่1-

12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบและบนัทกึการเปลีย่นแปลงขอ้มลู ภายใน 1 วนัท าการ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที่ ่1-

12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบน าเสนอหนังสอืถงึอธบิดกีรมศลิปากรเพือ่

แจง้รับทราบการโอน หรอืการรับกรรมสทิธิโ์บราณสถาน ภายใน 
6 วนัท าการ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที่ ่1-
12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

อธบิดกีรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้รับทราบการโอนโบราณสถาน 
หรอืการรับกรรมสทิธิโ์บราณสถานถงึผูย้ืน่ ภายใน 3 วนัท าการ 

นับตัง้แตว่นัทีอ่ธบิดรัีบทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้กำรโอน หรอืแจง้กำรรบักรรมสทิธิโ์บรำณสถำนทีก่รม
ศลิปำกรก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูโ้อน หรอืผูร้บักรรมสทิธิแ์ละ
หรอืผูร้บักรรมสทิธิร์ว่มทกุรำย ในกรณีผูร้บักรรมสทิธิเ์ป็นนติ ิ

บุคคลใหย้ืน่หลกัฐำนแสดงกำรเป็นนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ 
- หน่วยงานภาครัฐผูอ้อกเอกสาร กรมการปกครอง/กรมพัฒนาธรุกจิ

การคา้) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูร้บัโอนในกรณีผูร้บั

กรรมสทิธิเ์ป็นนติบิุคคลใหย้ืน่หลกัฐำนแสดงกำรเป็นนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

เอกสำรหลกัฐำนกำรโอน ( เอกสำรกำรจดทะเบยีนทีด่นิ ฯลฯ) หรอื
เอกสำรหลกัฐำนกำรรบักรรมสทิธิ ์(เอกสำรพนิยักรรม เอกสำร

แสดงสทิธิก์ำรรบัมรดก ฯลฯ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

กรมทีด่นิ 

5) 

 

ในกรณีมอบหมำยผูอ้ ืน่ท ำกำรแทนตอ้งมเีอกสำรกำรรบัมอบ

อ ำนำจ พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของ
ผูท้ ำกำรแทน พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ทัง้นีไ้มข่ัดตอ่มาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่

ประชาชน) 

- 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2)  กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ))  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้ ))  
4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : แจง้กำรเรยีกเก็บคำ่เขำ้ชมหรอืคำ่บรกิำรโบรำณสถำนทีม่เีจำ้ของหรอื ผู ้

ครอบครองทีช่อบโดยกฎหมำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นการแจง้เรือ่งการรับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีช่อบโดย

กฎหมาย จากกรมศลิปากรถงึผูร้อ้งขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารฯ 

  2. การขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีช่อบโดยกฎหมายนีใ้ชใ้นกรณีทีเ่ป็น

โบราณสถานทีข่ ึน้ทะเบยีนแลว้เทา่นัน้ 

  3. การขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีช่อบโดยกฎหมายนี ้ตอ้งด าเนนิการแจง้

ใหก้รมศลิปากรทราบกอ่นเปิดใหเ้ขา้ชม 

  4. ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโบราณสถานฯ จัดใหม้ป้ีายอธบิายประวตัขิองโบราณสถาน และใหร้ายงานสถติผิูเ้ขา้ชมใหอ้ธบิดี

กรมศลิปากรทราบปีละครัง้ 

  5. ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองจัดใหม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการยกเวน้ใหผู้เ้ขา้ชมบางประเภทไมต่อ้งเสยีคา่เขา้ชมหรอืลดคา่เขา้

ชม เชน่ นักเรยีน นสิติ นักศกึษา ในเครือ่งแบบ พระภกิษุ สามเณร 

  6. ใหย้ืน่หลกัฐานเอกสารตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศกรมศลิปากร เรือ่ง ก าหนด หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการจัดให ้

เขา้ชมโบราณสถานทีม่เีจา้ของ หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอืน่ พ.ศ. 2535 

กอ่นวนัเปิดใหเ้ขา้ชม ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัท าการ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองโบราณคด ี

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง  
        อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั   
        อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง  
       อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก  
       อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี
       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ   
       อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี ่
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 13 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโบราณสถานฯ หรอืผูท้ีไ่ดรั้บ

มอบอ านาจยืน่หนังสอืพรอ้มเอกสารหลกัฐานตามทีก่รมศลิปากร

1 วนัท าการ กองโบราณคด ี
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ก าหนด เจา้หนา้ทีก่รมศลิปากรตรวจสอบความถกูตอ้งและ

ครบถว้นของเอกสารหลักฐาน ภายใน 30 นาท ีหากไมถ่กูตอ้ง
หรอืไมค่รบถว้นใหผู้ย้ืน่น าเอกสารหลักฐานมายืน่เพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 ร่วมดว้ย))  

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ตรวจสอบขอ้มูล และลงพืน้ทีต่รวจสอบสถานทีท่ีแ่จง้ เพือ่จัดท า
รายงานเสนอความเห็น ภายใน 5 วนัท าการ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ  ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 ร่วมดว้ย))  

5 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบน าเสนอหนังสอืถงึอธบิดกีรมศลิปากรเพือ่
แจง้รับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิาร

โบราณสถานฯ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ  ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 ร่วมดว้ย))  

2 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้รับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้

ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานฯ ถงึผูย้ืน่ (นับตัง้แตว่นัทีอ่ธบิดี

รับทราบ) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ  ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 ร่วมดว้ย))  

5 วนัท าการ กองโบราณคด ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบหนงัสอืแจง้กำรจดัใหเ้ขำ้ชมโบรำณสถำนโดยเรยีกเก็บคำ่เขำ้
ชมหรอืคำ่บรกิำรอืน่ตำมแบบทีก่รมศลิปำกรก ำหนด 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

ภำพถำ่ยพรอ้มแผนผงั ภำพถำ่ยแสดงใหเ้ห็นชดัถงึสภำพของ
โบรำณสถำนทีจ่ะจดัใหม้กีำรเขำ้ชม พรอ้มแผนผงัแสดงทีต่ ัง้

โบรำณสถำนน ัน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

หลกัฐำนแสดงควำมเป็นเจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมำย เช่น โฉนดทีด่นิ นส.3 หรอืสญัญำเชำ่  

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

กรมทีด่นิ 

4) 
 

ค ำอธบิำยขอ้มูลหรอืหลกัฐำนหรอืประวตัเิกีย่วกบัโบรำณสถำน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

อตัรำคำ่เขำ้ชมหรอืคำ่บรกิำรอืน่ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ในกรณีมอบหมำยผูอ้ ืน่ท ำกำรแทนตอ้งมเีอกสำรกำรรบัมอบ
อ ำนำจ  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

7) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้นของผูท้ ำกำรแทน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ใบสทุธปิระจ ำตวัพระสงฆ ์(กรณีพระสงฆ)์ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

9) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ซึง่หนังสอืตอ้งออกให ้

ภายระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวันยืน่หนังสอืขออนุญาต โดยน าเอกสารตวั
จรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200  (หมายเหต:ุ -)  
2) กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  (หมายเหต:ุ -)  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) (หมายเหต:ุ -)  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62   (หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตเขำ้ไปด ำเนนิกำรตำมภำรกจิใดใดเพือ่หำผลประโยชนใ์น

บรเิวณโบรำณสถำนทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้และมใิชโ่บรำณสถำนทีม่เีจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดย

ชอบดว้ยกฎหมำย 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

    (1) ตามพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ทว ิ

ก าหนดใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรมอี านาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหบ้คุคลใดเขา้ไปด าเนนิกจิการใด ๆ เพือ่หาผลประโยชนใ์นบรเิวณ

โบราณสถานทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหผู้รั้บ

อนุญาตออกคา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิกจิการเองทัง้ส ิน้ โดยการอนุญาตตอ้งเป็นไปเพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิการศกึษาและ

เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 

     (2) การเขา้ไปหาประโยชน์ในโบราณสถานทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ยกตัวอยา่งเชน่ การขออนุญาตเขา้ไปจ าหน่ายของทีร่ะลกึ การขออนุญาตใหบ้รกิารสขุา การขออนุญาต

ใหบ้รกิารสือ่โสตทศันศกึษา การขออนุญาตจ าหน่ายเครือ่งสกัการะบชูา การขออนุญาตใหบ้รกิารรถรางน าชมโบราณสถาน การ

ขออนุญาตจ าหน่ายอาหารหรอืเครือ่งดืม่ เป็นตน้ 

     (3) ผูข้ออนุญาตเขา้ไปหาประโยชนใ์นโบราณสถานทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผู ้

ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมายตอ้งเสนอผลประโยชนห์รอืคา่ตอบแทนการเขา้ใชป้ระโยชนใ์หก้รมศลิปากรพจิารณา โดยกรม

ศลิปากรจะพจิารณาโดยค านงึประโยชนใ์นดา้นการศกึษาและการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรมเป็นหลกั และหากมผีูข้ออนุญาต

มากกวา่หนึง่ราย กรมศลิปากรจะเปิดใหผู้ข้ออนุญาตแตล่ะรายเสนอผลประโยชนห์รอืคา่ตอบแทนใหก้รมศลิปากรพจิารณา 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองโบราณคด ี

ทีอ่ยู่: ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
10300 

พืน้ทีบ่รกิาร : กรุงเทพมหานคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง  
        อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี ี
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 
โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก  
       อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี
       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตเขา้ไปด าเนนิการตามภารกจิใดใด

เพือ่หาผลประโยชนใ์นบรเิวณโบราณสถานทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้
และมใิชโ่บราณสถานทีม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย

กฎหมาย 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

หน่วยงานพจิารณาในเบือ้งตน้ เพือ่น าเสนออธบิดกีรมศลิปากร
พจิารณาอนุญาตหรอืไม่อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 ร่วมดว้ย))  

5 วนัท าการ กองโบราณคด ี

 

3) กำรพจิำรณำ 

อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ลงนามในสญัญาอนุญาต ในกรณีทีอ่ธบิดอีนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขออนุญำตด ำเนนิกำรเพือ่หำประโยชนใ์นโบรำณสถำนที่

ข ึน้ทะเบยีนแลว้และไมม่เีจำ้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมำย 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

แผนงำน/โครงกำรในกำรจดัหำผลประโยชนใ์นเขตโบรำณสถำน
พรอ้มค ำอธบิำยขอ้มูลหรอืหลกัฐำนหรอืประวตัเิกีย่วกบั

โบรำณสถำน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล 

- หรอืใชห้นังสอืทางราชการออกใหท้ีม่รีูปถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/

ผูจ้ัดการ 
- ใหน้ าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล พรอ้มดว้ยส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ านาจลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

- 

 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กองโบราณคด ีเลขที ่81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กำรไดร้บักรรมสทิธิโ์บรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีน

แลว้ โดยทำงมรดกหรอืโดยพนิยักรรม 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17 วรรคสอง

ก าหนดวา่ กรณีมผีูไ้ดรั้บกรรมสทิธิโ์บราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอืโดยพนัิยกรรมตอ้งแจง้การ

ไดรั้บกรรมสทิธิไ์ปยังอธบิดภีายในหกสบิวนันับแตว่นัทีไ่ดก้รรมสทิธิ ์ในกรณีทีม่ผีูไ้ดรั้บกรรมสทิธิโ์บราณวตัถหุรอืศลิปวัตถุ

เดยีวกนัหลายคน เมือ่ไดม้กีารมอบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิร์วมคนใดคนหนึง่เป็นผูแ้จง้การรับกรรมสทิธิแ์ละผูไ้ดรั้บมอบหมายได ้

ปฏบิตักิารแจง้นัน้ภายในก าหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ใหถ้อืวา่ผูม้กีรรมสทิธิร์วมทกุคนไดป้ฏบิตักิารแจง้นัน้แลว้ดว้ย 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม อ.
เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร  อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.

นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม. 2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง  อ.เมอืง จ.สงขลา 
90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
76000 

    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 

    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี
72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      

    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา จ.
พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 
    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110   
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 

    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 

    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 

    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 

    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       

    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
    ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 

    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง  อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่

    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.
เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 

    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 

    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 

    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธานี 41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 

    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000  โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 

     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 

           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000  
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 

    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 

     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.

ชมุพร 86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่หนังสอืขออนุญาตตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบ

ความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายท าการลงพืน้ทีต่รวจสอบ
รายละเอยีดความถกูตอ้งของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถทุีไ่ดรั้บ

กรรมสทิธิ ์
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

9 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
น าเสนออธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูค้รอบครอง

ทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแจง้กำรรบัโอนกรรมสทิธิโ์บรำณวตัถุ ศลิปวตัถุ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 

 

พนิยักรรม (ในกรณีไดร้บักรรมสทิธิโ์ดยผลของพนิยักรรม) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 

 

มรณบตัรของเจำ้มรดกหรอืผูท้ ำพนิยักรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

4) 

 

รูปภำพและรำยละเอยีดของโบรำณวตัถ ุศลิปวตัถุทีไ่ดร้บั

กรรมสทิธิ ์
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

ค ำส ัง่ศำล ในกรณีทีเ่ป็นกำรรบัมรดกโดยทำยำทโดยธรรม 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- หรอืหนังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูปถา่ยของทายาท

หรอืผูรั้บพนัิยกรรม 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- ในกรณีทีม่ทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบส าเนาบตัรของ

ทกุคน) 

กรมการปกครอง 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจใหเ้ป็นผูแ้จง้กำรรบัโบรำณวตัถหุรอืศลิวตัถุที่

ข ึน้ทะเบยีนแลว้โดยทำงมรดกหรอืโดยทำงพนิยักรรม 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ในกรณีทีม่ทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมในโบราณวัตถหุรอื

ศลิปวตัถหุลายคน สามารถมอบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิร์วมคนใดคนหนึง่
เป็นผูแ้จง้ โดยทายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมทกุคนตอ้งร่วมลงชือ่ในหนังสอื

มอบอ านาจดงักลา่ว) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามระบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้การไดรั้บกรรมสทิธิโ์บราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ โดยทางมรดกหรอืโดยพนัิยกรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแจ�งการได�รับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว โดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม 

  

 

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  แจ�งการได�รับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว โดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส*งมาด�วย  ๑. สําเนาพินัยกรรม (ในกรณีได�รับกรรมสิทธิ์โดยผลของพินัยกรรม) 

                   ๒. สําเนามรณบัตรของเจ�ามรดกหรือผู�ทําพินัยกรรม 

                   ๓. รายละเอียดและรูปภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีได�รับกรรมสิทธิ์ 

                   ๔. สําเนาคําสั่งศาล (ในกรณีท่ีเป7นการรับมรดกโดยทายาทโดยธรรม) 

                   ๕. หนังสือมอบอํานาจให�เป7นผู�แจ�งการได�รับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึน

ทะเบียนแล�ว โดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม (ในกรณีท่ีมีทายาทหรือผู�รับพินัยกรรมในโบราณวัตถุ หรือ

ศิลปวัตถุหลายคน) 

 ข�าพเจ�า............................................ บัตรประจําตัว..............................เลขท่ี........................... 

ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี.................................หมู*ท่ี..............ตรอก/ซอย........................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย<...................................โทรศัพท<.................................................... 

มีความประสงค<แจ�งการได�รับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว โดยทางมรดกหรือโดย

พินัยกรรมรายละเอียดและรูปภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีได�รับกรรมสิทธิ์ ตามสิ่งท่ีสิ่งมาด�วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                         (ลงชื่อ)..........................................ผู�แจ�ง 

                                                       (..................................................................) 

 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้โอนโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

     ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17 ก าหนดวา่ 

     ในกรณีมกีารโอนโบราณวัตถหุรอืศลืปวตัถทุีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ ผูโ้อนตอ้งแจง้การโอนเป็นหนังสอืโดยระบชุือ่และทีอ่ยู่ของ

ผูรั้บโอน รวมทัง้วนั เดอืน ปีทีโ่อน ใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบ ภายใน 30 วนันับแตว่นัทีโ่อน 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000            
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม อ.
เมอืง จ.อบุลราชธาน ี40000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม. 2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง  
       อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ   
       อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง  
            อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง  
             อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง       
            อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 

    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง  จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ี
            จ.กาญจนบรุ ี71000      

    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา จ.

พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 

    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา จ.
พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  

    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก 

อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       

    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
    ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
62000 โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 

    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.

เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 

    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 

    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 

    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000 โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 

     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา ต.ในเมอืง อ.
เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.

สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน  อ.เมอืง จ.สตลู 91000 

    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 

     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.

ชมุพร 86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่หนังสอืขออนุญาตตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบ

ความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายท าการลงพืน้ทีต่รวจสอบ
รายละเอยีดความถกูตอ้งของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถทุีไ่ดรั้บโอน 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

9 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

น าเสนออธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูย้ืน่ค าขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแจง้กำรโอนโบรำณวตัถ ุศลิปวตัถุ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

สญัญำซือ้ขำย (ในกรณีทีม่กีำรท ำสญัญำซือ้-ขำย) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(พรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 

 

หนงัสอืโอนใหเ้ป็นลำยลกัษณอ์กัษร (ในกรณีเป็นกำรโอนใหโ้ดย

เสนห่ำ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

รูปภำพและรำยละเอยีดของโบรำณวตัถ ุศลิปวตัถุทีต่อ้งกำรโอน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- บตัรประจ าตวัประชาชนของผูโ้อน 
- หรอืหนังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูปถา่ยของผูโ้อน 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบส าเนาบตัรของทกุ

คน) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- บตัรประจ าตวัประชาชนของผูรั้บโอน 
- หรอืหนังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูปถา่ยของผูโ้อน 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบส าเนาบตัรของทกุ

คน) 

กรมการปกครอง 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบการแจง้โอนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแจ�งโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

  

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  แจ�งโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส)งมาด�วย  ๑. สัญญาซ้ือขาย (ในกรณีท่ีมีการทําสัญญาซ้ือ - ขาย) 

                   ๒. หนังสือโอนให�เป3นลายลักษณ5อักษร (ในกรณีเป3นการโอนให�โดยเสน)หา) 

                   ๓. รายละเอียดและรูปภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีต�องการโอน 

 ข�าพเจ�า............................................ บัตรประจําตัว..............................เลขท่ี........................... 

ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี.................................หมู)ท่ี..............ตรอก/ซอย........................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย5...................................โทรศัพท5.................................................... 

มีความประสงค5แจ�งการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว ซ่ึงข�าพเจ�าครอบครองอยู) โดยการ

ซ้ีอขาย/มอบให� แก)............................................ บัตรประจาํตัว..............................เลขท่ี........................... 

ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี.................................หมู)ท่ี..............ตรอก/ซอย........................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย5...................................โทรศัพท5....................................................   

เม่ือวันท่ี...................................เดือน............................ป;................................ 

 รายละเอียดและรูปภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ี ตามสิ่งท่ีสิ่งมาด�วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                         (ลงชื่อ)..........................................ผู�แจ�ง 

                                                       (..................................................................) 

 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กำรช ำรดุ หกัพงั เสยีหำย สญูหำย หรอืยำ้ยสถำนทีเ่ก็บ

โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

        พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิ

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 16 ก าหนดให ้

ในกรณีทีโ่บราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ช ารุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย หรอืมกีารยา้ยสถานทีเ่ก็บรักษา ใหผู้ ้

ครอบครองโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถนัุน้แจง้เป็นหนังสอืไปยังอธบิดภีายในสามสบิวนันับแตว่ันช ารุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย 

หรอืมกีารยา้ยนัน้ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 

พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 

ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
76000 

    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง      
           จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ี
            จ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั 
            อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 

    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ   
            อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 

    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท      
           อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 

    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 

    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ  
            อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง  จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 

            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก 

            จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
    ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ 
            ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 

    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 

    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง   
            อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่

    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์
            ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
            จ.เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 

    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 

    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน 
           จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน  จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 

    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง  
            อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง  จ.นครราชสมีา 30110 

     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 

           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน   
            อ.เมอืง จ.สตลู 91000 

    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 

    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 

     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร 
            จ.ชมุพร 86000         

    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 19 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่แบบแจง้การช ารุด หักพัง เสยีหาย สญูหายหรอืยา้ยสถานที่

เก็บตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบความครบถว้นและ

ความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายลงพืน้ทีต่รวจสอบ ในกรณี 

   1. ช ารุด เสยีหาย หักพัง กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ
สารสนเทศด าเนนิการตอ่ไป 

   2. ยา้ยทีเ่ก็บรักษา แจง้กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ

สารสนเทศ รวบรวมเก็บเป็นฐานขอ้มลู และด าเนนิการแกไ้ขใน
ราชกจิจานุเบกษา 

   3. กรณีสญูหาย แจง้กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ
สารสนเทศ รวบรวมเก็บเป็นฐานขอ้มลู และแจง้หน่วยงานอืน่

เพือ่ชว่ยตดิตาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

11 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูค้รอบครองทราบ 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแจง้กำรช ำรุด เสยีหำย หกัพงั สูญหำย และยำ้ยทีเ่ก็บรกัษำ

โบรำณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 

 

รูปภำพและรำยละเอยีดของโบรำณวตัถ ุศลิปวตัถุทีช่ ำรุด เสยีหำย 

หกัพงั สูญหำย และยำ้ยทีเ่ก็บรกัษำ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

3) 
 

ใบแจง้ควำมรอ้งทุกขต์อ่สถำนตี ำรวจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ใชเ้ฉพาะในกรณีทีโ่บราณวตัถหุรอืศลิปวตัถสุญูหาย) 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

4) 

 

แผนทีแ่สดงต ำแหนง่ทีต่ ัง้สถำนทีจ่ดัเก็บโบรำณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถุ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ใชเ้ฉพาะในกรณียา้ยสถานทีจั่ดเก็บโบราณวตัถ ุหรอื

ศลิปวตัถ)ุ 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้)  

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62  (หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้การช ารุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย หรอืยา้ยสถานทีเ่ก็บโบราณวัตถ ุหรอืศลิปวตัถุทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแจ�งการชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือย�ายสถานท่ีเก็บโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ขอแจ�ง    □  การชํารุด หักพัง เสียหาย โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

 □  โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว สูญหาย 

 □  การย�ายสถานท่ีเก็บโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส.งมาด�วย  ๑. รายละเอียดและรูปภาพของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ๒ ชุด 

                   ๒. สําเนาใบแจ�งความร�องทุกข4ต.อสถานีตํารวจ (ในกรณีท่ีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุสูญหาย)  ๒ ชุด 

 ๓. แผนท่ีแสดงตําแหน.งท่ีตั้งสถานท่ีจัดเก็บโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ (ใช�เฉพาะในกรณีย�าย  

                       สถานท่ีจัดเก็บโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ) ๒ ชุด 

 ข�าพเจ�า............................................ บัตรประจําตัว..............................เลขท่ี........................... 

ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี.................................หมู.ท่ี..............ตรอก/ซอย........................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย4...................................โทรศัพท4.................................................... 

เป=นผู�ครอบครองโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว คือ

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

โดยโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุดังกล.าว ได�   

□  ชํารุด/หักพัง/เสียหาย   □  สูญหาย   □  ย�ายสถานท่ีเก็บ 

เม่ือวันท่ี........................................เดือน..........................................พ.ศ...............................................................

 รายละเอียดและเอกสาร ตามสิ่งท่ีสิ่งมาด�วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

                                                         (ลงชื่อ)..........................................ผู�แจ�ง 

                                                       (..................................................................) 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กำรผลติ กำรคำ้ หรอืมไีวใ้นสถำนกำรคำ้ ซึง่ส ิง่เทยีมโบรำณวตัถุ

หรอืส ิง่เทยีมศลิปวตัถทุ ีค่วบคมุกำรท ำเทยีม 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

         ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ทว ิวรรค

สอง ก าหนดวา่ 

1. ผูใ้ดประสงคจ์ะผลติ คา้ หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถทุีป่ระกาศควบคมุการท า

เทยีมตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในประกาศกรมศลิปากร เรือ่ง 

ก าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการผลติ การคา้ หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีม

ศลิปวตัถทุีค่วบคมุการท าเทยีม ซึง่มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

     (1) ประทบัค าตอ่ไปนีล้งในเนือ้ของสิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถใุนทีเ่ห็นไดง้า่ย 

          (ก) สิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูป รูปเคารพในพระพุทธศาสนาและเทวรูป ใหป้ระทบัค าวา่ 

“จ าลอง” 

          (ข) สิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถอุืน่ใหป้ระทบัค าวา่ “สิง่เทยีม” 

     (2) ขนาดของสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถุทีจ่ะตอ้งผลติตอ้งมขีนาดแตกตา่ง โดยใหเ้ล็กหรอืใหญก่วา่ของจรงิ

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละยีส่บิหา้ 

 

2. ใหผู้ท้ีจ่ะผลติตามขอ้ 1 แจง้รายการสิง่ทีต่นจะผลติตอ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ ส านักศลิปากรที ่1-12 ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นการผลติ พรอ้มดว้ยหลกัฐานเอกสาร

ประกอบ 

 

3. เมือ่ผูผ้ลติไดผ้ลติสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถตุามทีแ่จง้ไวใ้นขอ้ 2 แลว้ ใหแ้จง้อธบิดกีรมศลิปากร ณ ส านัก

ศลิปากรที ่1-12 ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิีต่ัง้อยูใ่นสว่นภมูภิาค ภายในสามสบิวนั นับแต่

วนัทีผ่ลติเสร็จ พรอ้มสง่ภาพถา่ยสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถขุนาด 5X7 นิว้ จ านวน 3 ชดุ (1 ชดุ ประกอบดว้ย 

ภาพถา่ยดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นซา้ย และดา้นขวา) 

 

4. ผูใ้ดประสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถทุีค่วบคมุการท าเทยีม ตอ้งแจง้ให ้

อธบิดกีรมศลิปากรทราบ ณ ณ ส านักศลิปากรที ่1-12 ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิีต่ัง้อยูใ่น

สว่นภมูภิาค ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นการคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ พรอ้มดว้ยหลกัฐานและเอกสารประกอบ 

 

5. ใหผู้ท้ าการคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถ ุท าบญัชรีายการสิง่เทยีมโบราณวัตถุ

หรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถุทีค่วบคมุการท าเทยีมทีอ่ยูใ่นความครอบครองของตนและรักษาบัญชนัีน้ไว ้ณ สถานทีด่งักลา่ว แบบบญัชี

รายการสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถใุหใ้ชแ้บบบัญชรีายการของกรมศลิปากร 

 

6. ในกรณีทีม่กีารยา้ยสถานทีท่ าการผลติ สถานทีท่ าการคา้ หรอืเลกิกจิการ ตอ้งแจง้ใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบ ณ สถานทีท่ีย่ ืน่

ไวต้ามขอ้ 2 หรอื 4 ภายในสบิหา้วนั นับแตว่นัยา้ยสถานทีผ่ลติหรอืสถานทีท่ าการคา้หรอืเลกิกจิการ แลว้แตก่รณี 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม. 2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 
90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
76000 

    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 
            อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      

    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 

    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  

    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ  อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 

    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท      
           อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 

    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 

    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 

    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง  จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 

    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 
            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       

    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
    ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 
62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 

    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 

    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์

            ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 

    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 

    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 

    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 

    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง   จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 
           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 

    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์
            ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร  จ.ชมุพร 86000         

    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร  อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แจง้รายการสิง่ทีต่นจะผลติหรอืทีต่นประสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้น
สถานการคา้ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบความ

ครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 นาท ี ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายพจิารณารายการและแบบสิง่เทยีม

โบราณวตัถ ุหรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถ ุ
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

9 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรลงนามในหนังสอืแจง้ผูข้อค ารอ้ง 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบแจง้รำยกำรเพือ่ผลติสิง่เทยีมโบรำณวตัถหุรอืส ิง่เทยีมวตัถทุี่

ควบคมุกำรท ำเทยีม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(*น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ 
กรณี 

- การแจง้ผลติสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถ ุ

- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอื
สิง่เทยีมศลิปวตัถทุีค่วบคมุการท าเทยีม) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(* หรอืใบทะเบยีนพาณชิย ์กรณีบคุคลธรรมดา (ถา้ม)ี 
* น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 

กรณี  

- การแจง้ผลติสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถ ุ
- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอื

สิง่เทยีมศลิปวตัถทุีค่วบคมุการท าเทยีม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ของสถำนทีผ่ลติ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีม

ศลิปวตัถ)ุ 

- 

5) 
 

แบบหรอืหุน่ตน้แบบ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีม

ศลิปวตัถ)ุ 

- 

6) 
 

บญัชแีสดงรำยกำรและปรมิำณของสิง่เทยีมโบรำณวตัถุหรอืส ิง่
เทยีมศลิปวตัถุทีจ่ะท ำเทยีม 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถุ 

 
** ในกรณีทีเ่ป็นการผลติสิง่เทยีมโบราณวัตถหุรอืสิง่เทยีมโบราณวตัถุ

เพิม่เตมิ ใหย้ืน่หลกัฐานเอกสารตามทีก่ าหนดไวใ้นขอ้ 3, 4 และ 5 
    แบบหรอืหุน่ตน้แบบในขอ้ 4 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรม

ศลิปากรกอ่น และผูผ้ลติตอ้งผลติตามแบบหรอืหุน่ตน้แบบทีไ่ดรั้บความ
เห็นชอบแลว้) 

- 

7) 

 

แผนทีส่งัเขปแสดงทีต่ ัง้ของสถำนท ำกำรคำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณี การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานทีท่ าการคา้ซึง่ส ิง่เทยีม

โบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถทุีค่วบคมุการท าเทยีม) 

- 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที ่81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทอียูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แแบบแจง้รายการเพือ่ผลติสิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถทุีค่วบคมุการท าเทยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

    - เมือ่ผูผ้ลติไดส้ ิง่เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถตุามทีแ่จง้ขอแลว้ หรอืผูป้ระสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้นสถานการคา้ ให ้

แจง้อธบิดกีรมศลิปากรทราบ ภายใน30 วนั นับแตว่นัทีผ่ลติเสร็จ หรอืกอ่นการคา้หรอืมใีนสถานการคา้ พรอ้มสง่ภาพถา่ยสิง่เทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวัตถขุนาด 5X7 นิว้ จ านวน 3 ชดุ (1 ชดุ ประกอบดว้ย ภาพถา่ยดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นซา้ย และ

ดา้นขวา) 

    - กรณียา้ยสถานทีผ่ลติ สถานการคา้หรอืเลกิกจิการ ใหแ้จง้อธบิดกีรมศลิปากรภายใน 15 วนั 
 

 
 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแจ�งรายการเพ่ือผลิตส่ิงเทียมโบราณวัตถุหรือส่ิงเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียม 

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  แจ�งรายการเพ่ือผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียม 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส(งมาด�วย  (๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (เจ�าหน�าที่ทําสําเนาพร�อมให�ผู�ขออนุญาตรับรองสําเนาถูกต�อง) 

                   (๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือใบทะเบียนพาณิชย0จากกระทรวงพาณิชย0 

  (เจ�าหน�าที่ทาํสําเนาพร�อมให�ผู�ขออนุญาตรับรองสําเนาถูกต�อง) 

                   (๓) แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต 

                   (๔) แบบหรือหุ(นต�นแบบ 

 ข�าพเจ�า................................................................. อายุ.................ป4 สัญชาติ.......................... 

บัตรประจําตัว...........................เลขท่ี..............................................ออกให� ณ..................................................... 

บ�าน/สํานักงาน (นิติบุคคล) เลขท่ี.........................หมู(ท่ี......................ตรอก/ซอย............................................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย0...................................โทรศัพท0.................................................... 

 � บุคคลธรรมดา 

 � ผู�แทนนิติบุคคล ชื่อ ห�างหุ�นส(วนสามัญนิติบุคคล/ห�างหุ�นส(วนจํากัด/บริษัทจํากัด/อ่ืนๆ  
      โปรดระบุ........................................................................................................................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน............................................ตําบล/แขวง................................................... 
อําเภอ/เขต……………………………………..จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย0.................................... 
หมายเลขโทรศัพท0.............................................................มีความประสงค0จะแจ�งเพ่ือผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุ
หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียม ดังนี้ 
 ๑. วัตถุประสงค0ในการผลิต (เพ่ือค�าหรือเผยแพร() 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
 ๒. สถานท่ีทําการผลิต เลขท่ี..................หมู(ท่ี..................ตรอก/ซอย..................................... 
ถนน...................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต.................................................... 
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย0.....................................หมายเลขโทรศัพท0................................. 
 ๓. รายการสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ปรากฏตามบัญชีแนบท�ายนี้ 



- ๒ - 
  
 ๔. ระยะเวลาในการผลิต..................วัน นับต้ังแต(วันแจ�งและหากข�าพเจ�าไม(ผลิตสิ่งเทียม
โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุภายในกําหนดระยะเวลาดังกล(าวข�างต�น ให�ถือว(าข�าพเจ�าไม(ประสงค0จะผลิต
สิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ตามท่ีได�แจ�งไว�ในแบบแจ�งนี้อีกต(อไป 

 ข�าพเจ�าได�ทราบประกาศกรมศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ0 วิธีการและเง่ือนไขการผลิต การค�า 
หรือมีไว�สถานท่ีทําการค�าซ่ึงสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียมแล�ว ขอรับรองว(า
จะปฏิบัติตามประกาศดังกล(าวทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                        (ลงชื่อ).................................................ผู�แจ�ง 

                                                                (.................................................) 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้จดัแสดงโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคำ่เขำ้ชมหรอื

คำ่บรกิำรอืน่ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 เป็นการแจง้เรือ่งการรับทราบการจัดแสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอืน่ 

 การจัดแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอืน่ ผูป้ระสงคจ์ะจัดแสดงตอ้งแจง้เป็น

หนังสอืใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบกอ่นเปิดใหเ้ขา้ชม ตามพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุและ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ทว ิ

 การจัดแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถตุอ้งไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนยีม ศลิปวัฒนธรรม ศลีธรรมอนัดงีาม และไมล่บหลูพ่ระ

ศาสนา 

 ผูจั้ดแสดงตอ้งจัดใหม้ขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัการยกเวน้ใหผู้เ้ขา้ชมบางประเภทไมต่อ้งเสยีคา่เขา้ชมหรอืลดคา่เขา้ชม เชน่ 

นักเรยีน นสิติ นักศกึษาในเครือ่งแบบ พระภกิษุ สามเณร 

 ใหป้ระสงคจ์ะจัดแสดงยืน่หลักฐานเอกสารตามทีก่ าหนดไวใ้นประกาศกรมศลิปากร เรือ่ง ก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 

และเงือ่นไขในการแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอืน่ 

 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 17 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อแจง้ฯ ยืน่หนังสอืขอแจง้ตามประกาศกรมศลิปากร โดย 

เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีน่ าเสนออธบิดกีรมศลิปากร มอบคณะกรรมการตรวจ
สถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุ

ศลิปวตัถ ุออกตรวจตามสถานทีแ่จง้ไว ้
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้หนา้ทีก่รมศลิปากรท าหนังสอืแจง้ผลการตรวจฯ น าเสนอ
อธบิดลีงนามในหนังสอืแจง้ 

(หมายเหต:ุ (จา่ยเรือ่งคนืประชาชน ใชเ้วลา 1 วนัท าการ))  

7 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

แบบแจง้กำรแสดงโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคำ่เขำ้
ชมหรอืคำ่บรกิำรอืน่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

ภำพถำ่ยโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีจ่ดัแสดงเป็นภำพสทีีเ่ห็น
ชดัเจนขนำด 9 x 12.5 เซนตเิมตร 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ( ภาพละ 1 ชิน้ๆ ละ 2 ภาพ) 

- 

3) 
 

บญัชรีำยกำรโบรำณวตัถุ ศลิปวตัถทุีจ่ดัแสดง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ค ำบรรยำยเกีย่วกบัโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีจ่ดัแสดง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

อตัรำคำ่เขำ้ชมหรอืคำ่บรกิำรอืน่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

แผนผงัอำคำรหรอืสถำนทีจ่ดัแสดง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้การแสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถ ุโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอืน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบหนังสือแจงการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ โดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน 
 

เขียนท่ี............................................................ 
วันท่ี................เดือน..................................พ.ศ................ 

 
เรื่อง  แจงการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน 

เรียน  ................................................................................... 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. ภาพถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ จํานวน...............แผน 
         2. บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีจัดแสดง จํานวน................แผน 
         3. คําบรรยายเก่ียวกับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีจัดแสดง จํานวน..................แผน 
         4. อัตราคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน จํานวน.................แผน 
         5. แผนผังอาคารหรือสถานท่ีจัดแสดง 

  ขาพเจา.....................................................อายุ...................ป อาชีพ......................................... 
สัญชาติ.....................................อยูบานเลขท่ี....................หมูท่ี.......................ตรอก/ซอย................................... 
ถนน..........................................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย........................................เลขหมายโทรศัพท................................. 
โทรสาร........................................ขอแจงใหทราบวาขาพเจาจะจัดแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บ
คาเขาชมหรือคาบริการอ่ืนดังรายละเอียดท่ีสงมาพรอมนี้ ณ .............................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
  ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขในการแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุทุกประการ 

  จึงแจงมาเพ่ือทราบ 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                 ..……………………..……………………… 
                                                                (.......................................................) 

 

 

 
 
 
  
  



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบอนญุำตคำ้โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

            ตามพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ก าหนดวา่

 ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการคา้โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวัตถ ุทีม่ไิดห้า้มท าการคา้ตามมาตรา 14 วรรคสองตอ้งไดรั้บใบอนุญาต

จากอธบิดกีรมศลิปากร และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน 

  กฎกระทรวง ฉบับที ่4 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุและ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

  กฎกระทรวง ฉบับที ่6 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุและ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

  กฎกระทรวง ฉบับที ่11 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ

และพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

 เมือ่ยืน่ค ารอ้งขอรับใบอนุญาตท าการคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถแุลว้ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งซือ้สมดุจัดท าบญัชี

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถซุึง่มจี าหน่ายทีส่ านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราคาเลม่ละ 900บาท เพือ่น าไปจัดท าบญัชแีสดง

รายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถทุีป่ระสงคจ์ะท าการคา้ โดยในบญัชดีงักลา่วจะตอ้งระบแุหลง่ทีม่าของโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ

ดว้ย 

 ผูป้ระสงคท์ าการคา้โบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุใหย้ืน่ค าขอรับอนุญาตตามแบบ ศก.1 

 โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีป่ระสงคจ์ะท าการคา้ ตอ้งเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีม่ไิดห้า้มท าการคา้ 

 ใบอนุญาตท าการคา้โบราณวตัถแุละ/หรอืใบอนุญาตท าการคา้ศลิปวตัถ ุมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ธันวาคม ของปีที่

ออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ืน่ค าขอตอ่อายุตอ่อธบิดกีรมศลิปากรกอ่นใบอนุญาตสิน้

อาย ุเมือ่ไดย้ืน่ค าขอแลว้ ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่อธบิดกีรมศลิปากรจะสัง่ไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตนัน้ 

 เมอืไ่ดรั้บใบอนุญาตแลว้ ผูรั้บใบอนุญาตตง้แสดงใบอนุญาตไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเห็นไดง้่าย ณ สถานทีท่ าการคา้ หากฝ่า

ฝืนตอ้งระวางโทษตามกฎหมาย 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 
หรอื ยืน่ผ่านระบบเว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่
451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศพัท ์0 5322 1308, 0 5321 

7665/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
217/3 หมู ่3 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 

โทรศพัท ์0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน 702 หมู ่3 

ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย 57150 โทรศพัท ์0 
5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 

193 ถนนหลงัศนูยร์าชการ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
318 ถนนเขือ่นธาน ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จังหวดัอบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท ์0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ีปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 

ถนนทา่สงกรานต ์ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4448 1269, 0 4447 1167/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
ถนนจะนะ ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000 โทรศพัท ์0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 

ถนนราชด าเนนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7534 1075, 0 7534 

0419/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช ปิดท า
การในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
325/1 ถนนวรเดช ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 1513, 0 3232 7235/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ีปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 
ถนนมาลยัแมน ต าบลอูท่อง อ าเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ี
72160 โทรศพัท ์0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3553 6100/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
ถนนโรจนะ อ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
13000 โทรศพัท ์0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา ปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
ถนนสรศกัดิ ์ต าบลทา่หนิ อ าเภอเมอืงลพบุุร ีจังหวดัลพบรุ ี15000 
โทรศพัท ์0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ ปิด
ท าการในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุี 
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามค าแหง 
ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืงสโุขทยั จังหวดัสโุขทัย 64210 
โทรศพัท ์0 5569 7026/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร 
120 ถนนป่ินด ารหิ ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร 
จังหวดัก าแพงเพชร 62000 โทรศพัท ์0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร ปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 
ถนนผากอง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000 

โทรศพัท ์0 5477 2777, 0 5471 0561/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
97 ถนนครีรัีถยา ต าบลคลองกระแซง อ าเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรุ ี
76000 
โทรศพัท ์0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 

ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง จังหวัด
สพุรรณบรุ ี72000 

โทรศพัท ์0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ 
ต าบลบา้นเกา่ อ าเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจังหวดักาญจนบรุ ี71000 
โทรศพัท ์08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่ง 12:00-13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม 

ถนนอูท่อง ต าบลหัวรอ อ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท ์0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีถนนเทพสธุโิมล ีต าบลอนิทร์
บรุ ีอ าเภออนิทรบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุ ี16110 
โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุี 
หมู ่6 ต าบลชยันาท  อ าเภอเมอืง จังหวัดชยันาท 17000 

โทรศพัท ์0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุี 
80 หมู ่8 ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมอืง จังหวัดจันทบรุ ี22000 
โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ีปิด
ท าการในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก 

69 ถนนประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต าบลเมอืงสวรรคโลก 
อ าเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทยั   64110 

โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก ปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช 

ถนนพุทธบชูา ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 
65000 

โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช ปิดท า
การในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย 

122 ถนนอนิทยงยศ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวดัล าพูน 
51000 

โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิญุไชย ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง ต าบลบา้นเชยีง อ าเภอหนอง
หาน จังหวดัอดุรธาน ี41320  โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด 

ถนนเพลนิจติ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 
โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์
ถนนราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา ต าบลในเมอืง อ าเภอ
เมอืง จังหวดันครราชสมีา 30000 โทรศพัท:์ 0 4424 295/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์
214/4 หมู ่13 ถนนสรุนิทร-์ชอ่งจอม ต าบลเฉนยีง อ าเภอเมอืง 
จังหวดัสรุนิทร ์ 32000 โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู 

ถนนสตลูธาน ีต าบลพมิาน อ าเภอเมอืง จังหวัดสตลู 91000 

โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา 
155-156 ต าบลเวยีง อ าเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84110 

โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร 
312 หมู ่1 ถนนไตรรัตน ์ต าบลนาชะองั อ าเภอเมอืงชมุพร จังหวดั
ชมุพร 86000  โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 19 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาต (แบบค าขอ ศก.1) 
หรอืยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซด ์https://nsw.finearts.go.th 

- เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่งตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 
 เจา้หนา้ทีน่ าเสนอผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากอธบิดกีรมศลิปากร เพือ่
มอบหมายใหนั้ดคณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัด

3 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แสดงโบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

3) กำรพจิำรณำ 
กรมศลิปากรสง่คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัด

แสดงโบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ เพือ่น าผลการ

ตรวจมาประกอบการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

8 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกใบอนุญาตและเสนอผูอ้ านวยการส านัก

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืผูรั้บมอบอ านาจจากอธบิดกีรม
ศลิปากร ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิลง
นามในใบอนุญาต ผูข้ออนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีม/จา่ยเรือ่งคนื
ประชาชน))  

7 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอรบัใบอนุญำตท ำกำรคำ้โบรำณวตัถุ/ศลิปวตัถ ุ(แบบ 

ศก.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.1 

ผา่นระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยืน่แบบ ศก.1 ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนได ้

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บัใบอนุญำต ขนำด 

5x6 เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

5) 

 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถำนทีท่ ำกำรคำ้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง

หุน้สว่นจ ากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากดั 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

6) 
 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยใบทะเบยีนพำณชิย ์ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบ
ทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา - กรณีผูข้อรับ

ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ - กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั - กรณีผูข้อรับใบอนุญาต

เป็นบรษัิทจ ากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
 - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

บญัชรีำยชือ่และสญัชำตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง

หุน้สว่นจ ากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

9) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดักำร ขนำด 

5x6 เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง

หุน้สว่นจ ำกดัน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน า
เอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค

ทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน า

เอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค
ทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน) 

กรมการปกครอง 

13) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 2 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน า

เอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค
ทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน) 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

14) 

 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอื

ผูจ้ดักำร ขนำด 5x6เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่
เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องบรษิทัจ ำกดัน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th - กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน า

เอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค
ทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

16) 

 

บญัชแีสดงจ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืโดยบุคคลซึง่มสีญัชำตไิทยและ

จ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืโดยคนตำ่งดำ้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

17) 

 

บญัชแีสดงจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มสีญัชำตไิทยและจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่

เป็นคนตำ่งดำ้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

18) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุก

คน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมการปกครอง 

19) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนไดข้องกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุกคน 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 2 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน) 

20) 
 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมผูกพนับรษิทัจ ำกดัน ัน้ ขนำด 5x6 เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้

ไมเ่กนิหกเดอืน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตคำ้โบรำณวตัถ ุ

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  

 

2)  ใบอนุญำตคำ้ศลิปวตัถ ุ

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) 81/1 ถนนศรอียุธยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561  (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 



แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ศก.1 ค าขอรับใบอนุญาตท าการคา้โบราณวตัถุ/ขอรับใบอนุญาตท าการคา้ศลิปวตัถุ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยใุบอนญุำตคำ้โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ตร ีก าหนด

วา่ ใบอนุญาตตามมาตรา 19 ใหม้อีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัที ่31 ธันวาคม ของปีทีอ่อกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่

อายใุบอนุญาต ใหย้ืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่อธบิดกีอ่นใบอนุญาตสิน้อาย ุไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั โดยตอ้งยืน่ค าขอตามแบบ 

ศก.4 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามทีร่ะบใุนแบบ ศก.4 เมือ่ไดย้ืน่ค าขอแลว้ ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่อธบิดจีะสัง่ไม่

อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตนัน้ 

 เมือ่ผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายุตอ่อายใุบอนุญาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุและเจา้หนา้ทีก่รมศลิปากร

ตรวจสอบเอกสารครบสมบรูณ์แลว้คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุจะออกตรวจสถาน

การคา้ทีข่อตอ่อายใุบอนุญาต 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 หรอื ยืน่ผา่นระบบ ทางเว็บไซด ์
https://nsw.finearts.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่

451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต าบลชา้งเผอืก อ าเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศพัท ์0 5322 1308, 0 5340 8568 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
217/3 หมู ่3 ต าบลศรสีนุทร อ าเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 
โทรศพัท ์0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ต าบลเวยีง อ าเภอเชยีงแสน 
จังหวดัเชยีงราย 57150 โทรศพัท ์0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ปิดท าการใน

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 

193 ถนนหลงัศนูยร์าชการ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
318 ถนนเขือ่นธาน ีต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จังหวดัอบุลราชธาน ี34000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ีปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 

ถนนทา่สงกรานต ์ต าบลในเมอืง อ าเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4448 1269, 0 4447 1167/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
ถนนจะนะ ต าบลบอ่ยาง อ าเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000 โทรศพัท ์0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 

ถนนราชด าเนนิ ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7534 1075, 0 7534 
0419/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช ปิดท า
การในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
325/1 ถนนวรเดช ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 7235/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ีปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 
ถนนมาลยัแมน ต าบลอูท่อง อ าเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ี
72160 โทรศพัท ์0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง ปิดท าการในวัน

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3553 6100/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
ถนนโรจนะ อ าเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดัพระนครศรอียธุยา  
13000 โทรศพัท ์0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา ปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
ถนนสรศกัดิ ์ต าบลทา่หนิ อ าเภอเมอืงลพบุุร ีจังหวดัลพบรุ ี15000
โทรศพัท ์0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ ปิด
ท าการในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุี 
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ต าบลหนา้เมอืง อ าเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามค าแหง 
ต าบลเมอืงเกา่ อ าเภอเมอืงสโุขทยั จังหวดัสโุขทัย 64210 

โทรศพัท ์0 5569 7026/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร 
ถนนป่ินด ารหิ ์ต าบลในเมอืง อ าเภอเมอืงก าแพงเพชร จังหวัด
ก าแพงเพชร 62000 โทรศพัท ์0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร ปิดท าการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 

ถนนผากอง ต าบลในเวยีง อ าเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000 
โทรศพัท ์0 5477 2777, 0 5471 0561/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 

โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 

ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง
กาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000 โทรศพัท:์ 08 1994 9873/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.
พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 

3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทร์
บรุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุ ีทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.

เมอืง จ.ชยันาท 17000 โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุ ีปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ี ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 

ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 โทรศพัท:์ 0 3939 1431/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ีปิด
ท าการในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก ทีอ่ยู่: 69 ถ.

ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.

สโุขทัย 64110  โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก ปิดท าการ

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์
พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.

ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 โทรศพัท:์ 0 5524 1717/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช ปิดท า
การในวนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ า
สปัดาห ์พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.

ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 โทรศพัท:์ 0 5351 1186/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนอง
หาน จ.อดุรธาน ี41320 โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรี
วงศ ์นครราชสมีา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 
โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์ปิดท าการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.

สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 โทรศพัท:์ 
0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู  ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.
เมอืง จ.สตลู 91000  โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู ปิดท าการในวนั
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา 
จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร  ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.
นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000  โทรศพัท:์ 0 7765 

8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร ปิดท าการในวัน
จันทร-์องัคาร เนือ่งจากเป็นวนัหยดุราชการประจ าสปัดาห ์พัก
เทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 11 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอตอ่อายใุบอนุญาต (แบบค าขอ 
ศก.4) หรอืยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซด ์

https://nsw.finearts.go.th 

- เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่ง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

1 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีน่ าเสนอผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ านาจจากอธบิดกีรมศลิปากร เพือ่มอบหมาย
ใหนั้ดคณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดง

โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

2 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ

 

3) กำรพจิำรณำ 
กรมศลิปากรสง่คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัด

แสดงโบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ เพือ่น าผลการ

ตรวจมาประกอบการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

3 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกใบอนุญาตและเสนอผูอ้ านวยการส านัก

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืผูรั้บมอบอ านาจจากอธบิดกีรม
ศลิปากร ลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (- ผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิลง
นามในใบอนุญาต 

- ผูข้ออนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีม/จา่ยเรือ่งคนืประชาชน))  

5 วนัท าการ ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตท ำกำรคำ้โบรำณวตัถุ/ศลิปวตัถ ุ(แบบ 

ศก.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.4 

ผา่นระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยืน่แบบ ศก.4 ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนได ้
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(-ิกิรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บัใบอนุญำต ขนำด 
5x6 เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

5) 
 

แผนทีแ่สดงทีต่ ัง้สถำนทีท่ ำกำรคำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจ ากัด 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

- 

6) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยใบทะเบยีนพำณชิย ์ใบทะเบยีนกำรคำ้หรอืใบ

ทะเบยีนภำษมีูลคำ่เพิม่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หุน้สว่นจ ากัด 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

7) 
 

ภำพถำ่ยใบอนุญำตคำ้โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจ ากัด 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

8) 
 

บญัชรีำยชือ่และสญัชำตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

11) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง
หุน้สว่นจ ำกดัน ัน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

12) 

 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดักำร ขนำด 

5x6 เซนตเิมตร ซึง่ถำ่ยมำแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

13) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

14) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน
พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องบรษิทัจ ำกดัน ัน้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ) 

16) 

 

บญัชแีสดงจ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืโดยบุคคลซึง่มสีญัชำตไิทยและ

จ ำนวนหุน้ท ัง้หมดทีถ่อืโดยคนตำ่งดำ้ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

17) 
 

บญัชแีสดงจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มสีญัชำตไิทยและจ ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นคนตำ่งดำ้ว 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

18) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุก

คน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

19) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ทีใ่ชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนไดข้องกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุกคน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 

National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

20) รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอื - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ผูจ้ดักำร ขนำด 5x6 ซม ซึง่ถำ่ยไวไ้มเ่กนิหกเดอืน 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

21) 

 

รูปถำ่ยครึง่ตวั หนำ้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอื

ผูจ้ดักำร ขนำด 5x6 ซม ซึง่ถำ่ยไวไ้มเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1)  ใบอนุญำตคำ้โบรำณวตัถ ุ

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))  
 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

2) ใบอนุญำตคำ้ศลิปวตัถ ุ
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ศก.4 ค าขอตอ่อายใุบอนุญาตท าการคา้โบราณวตัถุ/ขอตอ่อายใุบอนุญาตท าการคา้ศลิปวตัถุ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตเก็บรกัษำโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถซุึง่เป็นทรพัยส์นิของ

แผน่ดนิและอยูใ่นควำมดแูลรกัษำของกรมศลิปำกร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

           ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 26 ก าหนดให ้

โบราณวตัถุและศลิปวตัถทุีเ่ป็นทรัพยส์นิของแผน่ดนิและอยูใ่นความดแูลรักษาของกรมศลิปากรนัน้ จะเก็บรักษาไว ้ณ สถานทีอ่ืน่

ใดนอกจากพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิม่ได ้แตใ่นกรณีทีไ่ม่อาจหรอืไมส่มควรจะน ามาเก็บรักษา ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

และไดรั้บอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากรแลว้ จะเก็บรักษาไว ้ณ พพิธิภัณฑอ์ืน่ วัด หรอืสถานทีข่องทางราชการก็ได ้โดยผูข้อ

อนุญาตเก็บรักษาจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมศลิปากรวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการเก็บรักษา และน าโบราณวัตถหุรอื

ศลิปวตัถ ุไปตัง้แสดง ณ สถานทีอ่ืน่ใดเป็นการชัว่คราว พ.ศ. 2535 ซึง่มหีลกัเกณฑด์งันี้ 

 กรณีทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรอนุญาตใหน้ าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถไุปแสดง ณ สถานทีใ่ดๆ เป็นการชัว่คราว ผูไ้ดรั้บ

อนุญาตตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลง หลกัเกณฑ ์และเงือ่นไขทีก่รมศลิปากรก าหนดไว ้และลงนามในขอ้ตกลง 

 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดแูลรักษาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีไ่ดรั้บอนุญาตใหน้ าไปเก็บรักษาหรอืตัง้แสดงอย่างด ีโดยไม่

กระท าหรอืยนิยอมใหผู้อ้ ืน่กระท าเสยีหาย ท าลาย ท าใหเ้สือ่มคา่ ท าใหส้ญูหาย ท าซ ้า หรอืท าใหไ้รป้ระโยชน์ซึง่โบราณวตัถหุรอื

ศลิปวตัถทุีไ่ดรั้บอนุญาต รวมทัง้ไมซ่อ่มแซมโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถดุงักลา่วกอ่นไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 

 หากเกดิการเสยีหายแกโ่บราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีไ่ดรั้บอนุญาตหรอืโบราณวตัถ ุศลิปวตัถนัุน้สญูหายไมว่า่กรณีใดๆ ผู ้

ไดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบภายใน 24 ชัว่โมง และตอ้ง และตอ้งชดใชค้า่เสยีหายตามทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรก าหนด 

แมค้วามเสยีหายนัน้จะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั 

 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งประกนัภัยในโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทัง้หมดทีไ่ดรั้บอนุญาตโดยใหก้รมศลิปากรเป็นผูรั้บประโยชน ์

และตอ้งมอบกรมธรรมป์ระกนัภัยใหผู้อ้นุญาตถอืวา้ 1 ฉบับ 

 กรณีทีผู่อ้นุญาตเป็นสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอืน่ใดของรัฐ ผูอ้นุญาตอาจยกเวน้การปฏบิตัติามความใน

วรรคแรกหรอืใหม้กีารประกนัภัยอย่างอืน่ตามทีเ่ห็นสมควรก็ได ้

 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหผู้อ้นุญาตหรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบหมายหรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน 

โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเขา้ไปตรวจสถานทีเ่ก็บรักษาหรอืตัง้แสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ

ดงักลา่วไดต้ลอดเวลา 

 คา่ใชจ้่ายในการดแูลรักษา คา่ขนสง่ หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ใดอนัเกีย่วกบัการน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถไุปตัง้แสดงหรอื

น าสง่กลับคนื ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้ส ิน้ 

 หากผูอ้นุญาตประสงคท์ีจ่ะใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตน าโบราณวัตถ ุหรอืศลิปวตัถุทีไ่ดรั้บอนุญาตใหไ้ปเก็นรักษาหรอืตัง้แสดง

คนืกอ่นครบก าหนดระยะเวลาทีไ่ดรั้บอนุญาต เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งน าสง่คนืผูอ้นุญาตทนัท ี

 เมือ่ครบก าหนดระยะเวลาทีไ่ดรั้บอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถคุนืใหผู้อ้นุญาตโดยเร็วภายใน

ระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนั 

 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะเก็บรักษาหรอืตัง้แสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถดุงักลา่วตอ่ไปตอ้งยืน่หนังสอืขออนุญาต

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นครบก าหนดระยะเวลาทีไ่ดรั้บอนุญาต 

 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้ตกลง ขอ้ใดขอ้หนึง่หรอืเงือ่นไขทีผู่อ้นุญาตก าหนด ผูไ้ดรั้บอนุญาต

ตอ้งสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถทุีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บรักษาหรอืตัง้แสดงสง่คนืใหแ้กผู่อ้นุญาตทนัท ี

 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก  
       อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร  อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม. 2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง  
       อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง  
            อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 

    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 
            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระปฐมเจดยี ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ี จ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม 
    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 

    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 

    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุี 
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง  จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก 

    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 

            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิก าแพงเพชร 
 ทีอ่ยู่:120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 

    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง  อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 



    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
            จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย 

    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน 

    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 

    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด 

    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 

    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 

           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 

    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    

    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู 
    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 

    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 

    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา  จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 

     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร 
            จ.ชมุพร 86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 71 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไปตัง้แสดง ณ 

สถานทีอ่ืน่ๆ ใด เป็นการชัว่คราว ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่
ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายท าการลงพืน้ทีต่รวจสอบ
รายละเอยีดและสภาพของทีต่ัง้และสถานทีใ่นการเก็บรักษาหรอื

ตัง้แสดงโบราวตัถ ุหรอืศลิปวัตถ ุซึง่เป็นทรัพยส์นิของแผน่ดนิ

และอยูใ่นความดแูลรักษาของกรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

7 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรพจิำรณำ 
น าเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณาโดยทีป่รกึษาคณะกรรมการก าหนดเงนิ

รางวลัส าหรับผูเ้ก็บไดซ้ึง่โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุทีเ่ป็นทรัพยส์นิ

56 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ของแผน่ดนิรวมทัง้ตรวจพสิจูน์ ก าหนดอายุสมัย ก าหนดคา่

ทรัยพส์นิ และประเมนิราคาของโบราณวตัถ ุและสิง่เทยีม
ศลิปวตัถ ุเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นและประเมนิราคาของ

โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุและใหค้วามเห็นชอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

สรุปมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการฯ และน าเสนอตอ่อธบิดกีรม
ศลิปากรเพือ่พจิารณา โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามใน

หนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

รำยละเอยีดโบรำณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้มภำพถำ่ยทีป่ระสงคจ์ะ

ขอเก็บรกัษำหรอืน ำไปจดัแสดงเป็นกำรช ัว่ครำว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

แผนทีต่ ัง้อำคำร หรอืสถำนทีเ่ก็บรกัษำ/ แบบรูปภำยในอำคำร หรอื

สถำนทีเ่ก็บรกัษำ/ แบบรูปรำยกำรกำรต ัง้วำงหรอืกำรจดัแสดง/ 

ภำพถำ่ยอำคำรสถำนที ่
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บตัรประจ าตัวประชาชนของผูท้ีล่งนามในขอ้ตกลง โดยให ้
น าบตัรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3)  ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้)  

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตสง่หรอืน ำโบรำณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุหรอืชิน้สว่นของ

โบรำณวตัถ ุหรอืชิน้สว่นของศลิปวตัถใุนควำมครอบครองของกรมศลิปำกร ออกนอก

รำชอำณำจกัรเพือ่กำรศกึษำวเิครำะห ์วจิยั ซอ่มแซม หรอืประกอบ เป็นกำรช ัว่ครำว รวมท ัง้กำร

น ำไปแปรสภำพหรอืท ำลำยโดยกระบวนกำรวเิครำะห ์โดยไมน่ ำกลบัเขำ้มำ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23 ทว ิในกรณีทีม่คีวามจ าเป็น

ทีต่อ้งสง่หรอืน าโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถหุรอืชิน้สว่นของโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีอ่ยูใ่นความครอบครองของกรมศลิปากร

ออกนอกราชอาณาจักรเพือ่การศกึษา การวเิคราะห ์การวจัิย การซอ่มแซม หรอืประกอบ ใหอ้ธบิดมีอี านาจสง่หรอืน าโบราณวตัถุ

หรอืศลิปวตัถหุรอืชิน้สว่นของโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีต่อ้งน าไปแปรสภาพหรอืท าลายไปโดยกระบวนการวเิคราะหห์รอืการ

วจิัยนัน้ อธบิดจีะสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรโดยไมต่อ้งน ากลับมาก็ได ้

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง  
        อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 

พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก 

        อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท:์ 0 5322 2262 

พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 

ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 



       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง  
            อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 

    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

     โทรศพัท:์ 0 3232 1513 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 

            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง  จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      

    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 

    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110   
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 

    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง  จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 

            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก  จ.สโุขทยั 64110       

    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 

    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 

    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์

            ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง   จ.เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 

    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  

    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
ทีอ่ยู่:318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 

    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 

           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    

    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 

    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 

- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 68 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขออนุญาตน าโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถหุรอืชิน้สว่นของ

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีอ่ยูใ่นความครอบครองของกรม

ศลิปากรออกนอกราชอาณาจักรเพือ่การศกึษา การวเิคราะห ์การ
วจัิย การซอ่มแซม หรอืประกอบ ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพือ่

ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายพจิารณาตรวจสอบขอ้มลูรายการ

โบราณวตัถ ุโครงร่างการวจิัย 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ ส านักศลิปากรที ่1-

12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

5 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) กำรพจิำรณำ 
น าเรือ่งเขา้สูก่ารพจิารณาโดยทีป่รกึษาและคณะกรรมการ

ก าหนดเงนิรางวัลส าหรับผูเ้ก็บไดซ้ึง่โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุทีเ่ป็น

ทรัพยส์นิของแผน่ดนิรวมทัง้ตรวจพสิจูน ์ก าหนดอายุสมัย 
ก าหนดคา่ทรัพยส์นิ และประเมนิราคาของโบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุ

สงิเทยีมโบราณวัตถ ุและสิง่เทยีมศลิปวตัถ ุเพือ่พจิารณาให ้
ความเห็น เสนอตอ่อธบิด ี

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กลุม่ทะเบยีน คลงั
พพิธิภัณฑ ์และสารสนเทศ , กลุม่วจิัย))  

55 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

สรุปมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการฯ และน าเสนอตอ่อธบิดกีรม
ศลิปากรเพือ่พจิารณา โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามใน

หนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ พรอ้มทัง้ลง

นามในค าสัง่กรมศลิปากรเพือ่อนุญาตใหน้ าโบราณวัตถหุรอื
ศลิปวตัถ ุหรอืชิน้สว่นของโบราณวตัถ ุหรอืชิน้สว่นของศลิปวัตถ ุ

ออกนอกราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านัก
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิร่วมดว้ย))  

7 วนั กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

รำยละเอยีดโบรำณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้มภำพถำ่ยทีจ่ะขอ

อนุญำตไปท ำกำรศกึษำ วเิครำะห ์วจิยั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

โครงรำ่งกำรวจิยั 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

เอกสำรแสดงสถำนภำพของสถำบนั/หนว่ยงำนทีจ่ะขออนุญำตน ำ

โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไปศกึษำ วเิครำะห ์วจิยั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ -)  
4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรอนญุำตสง่หรอืน ำโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกรำชอำณำจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

           ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 22 ก าหนดวา่ 

 หา้มมใิหผู้ใ้ดสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไมว่า่โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถนัุน้จะเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีไ่ด ้

ขึน้ทะเบยีนแลว้หรอืไม ่ออกนอกราชอาณาจักร เวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากร 

 ผูป้ระสงคจ์ะสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักร ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไข

ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่5 (พ.ศ.2539) และกฎกระทรวง ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบญัญัติ

โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

 ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่แบบค าขออนุญาตตามแบบ ศก.6 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานทีร่ะบใุนแบบ ศก.6 และตอ้งน า

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีจ่ะสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรมาแสดง ณ สถานทีท่ีย่ ืน่ค าขออนุญาต เพือ่ท าการตรวจพสิจูน์

ดว้ย โดยหากผูข้ออนุญาตไม่สามารถน าวตัถุทีจ่ะสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรมาแสดงได ้ใหผู้ข้ออนุญาตจัดท าค าขอเป็น

หนังสอืพรอ้มทัง้แสดงเหตผุลเสนอเพือ่ใหม้กีารตรวจพสิจูนว์ัตถ ุณ สถานทีเ่ก็บรักษาวตัถนัุน้ ซึง่ผุูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูอ้อก

คา่ใชจ้่ายในการณ์นี ้

 หากโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีจ่ะขออนุญาตสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรเป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 

ผูข้ออนุญาตตอ้งระบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรดว้ย 

 ผูข้ออนุญาตตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีบใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอกราชอาณาจักร ตามอตัราที่

ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุและ

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 

 หากด าเนนิการลักลอบสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอกราชอาณาจักรโดยไมไ่ดรั้บใบอนุญาตจากกรม

ศลิปากร ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ และหากโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี่

ลกัลอบสง่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีป่ระกาศขึน้ทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจ าคกุตัง้แตห่นึง่ปีถงึสบิปี 

และปรับไมเ่กนิหนงึลา้นบาท 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 

หรอื ยืน่ผ่านระบบ ทางเว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่

    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์
            ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง  จ.สงขลา 90000    

    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 09:00 

- 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 09:00 

- 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  

    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ผูข้อออนุญาตยืน่ค าขอตามแบบ ศก.6 พรอ้มดว้ยเอกสาร
หลกัฐาน และโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีจ่ะสง่หรอืน าออกนอก

ราชอาณาจักรตดิตอ่ดว้ยตัวเอง หรอืยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซด ์
https://nsw.finearts.go.th 

- ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาตเจา้หนา้ทีก่รม

ศลิปากรตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 
- คณะกรรมการตรวจพสิจูนฯ์ ตรวจพสิจูนพ์จิารณาและให ้

ความเห็นเสนอเพือ่การออกใบอนุญาต 
- เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ7 แหง่ทีใ่หบ้รกิาร))  

5 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรอืผูว้า่ราชการ
จังหวดัลงนามในใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ผูข้ออนุญาตช าระคา่ธรรมเนยีม/จา่ยเรือ่งคนื
ประชาชน))  

2 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขออนุญำตสง่หรอืน ำโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก

รำชอำณำจกัร (แบบ ศก.6) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้ออนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.6 ผา่น
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยืน่แบบ ศก.6 ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

บญัชรีำยกำรโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีข่ออนุญำตสง่หรอืน ำออก
นอกรำชอำณำจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

3) 

 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร

ประจ ำตวัประชำชนได(้กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน

ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้น (กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็น

บุคคลธรรมดำ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน

ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

หลกัฐำนหรอืค ำรบัรองแสดงวำ่เป็นผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธ ิ

ครอบครองโบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถ ุ(กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็น
บุคคลธรรมดำ, กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั, 

กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง
หุน้สว่นจ ำกดั, กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นบรษิทัจ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน

ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

6) 

 

ภำพถำ่ยโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีเ่ป็นภำพส ีขนำด 9 x 12.5 

เซนตเิมตร(กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ, กรณีผู ้
ขอรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั, กรณีผูข้อรบัใบอนุญำต

เป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั, กรณีผู ้

ขอรบัใบอนุญำตเป็นบรษิทัจ ำกดั) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถุ

ออกนอกราชอาณาจักรครัง้หนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนัจ านวนหลายชิน้ และ
แตล่ะชิน้มรีูปลักษณะ ชนดิ สเีหมอืนกนั และขนาดเทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรทีเ่ป็นภาพสขีนาด
ดงักลา่วเพยีง 1 ชิน้หรอื 1 กลุม่จ านวน 2ภาพ และระบจุ านวนทีจ่ะสง่

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้ภาพถา่ย 

- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ 
National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th  
- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่เอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที ่ณ พพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาตใินภมูภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร) 

7) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำร (กรณีผูข้อรบั

ใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

8) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำร (กรณีผู ้

ขอรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง

หุน้สว่นจ ำกดัน ัน้ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญั
จดทะเบยีนหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีสว่นภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตวัจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร (กรณีผู ้

ขอรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้งหุน้สว่น
จ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

กรมการปกครอง 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน

ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตัวตน/

ตรวจสอบ) 

11) 
 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 
(กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง

หุน้สว่นจ ำกดั) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องบรษิทัจ ำกดัน ัน้ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญำต
เป็นบรษิทัจ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน

ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

13) 
 

ภำพถำ่ยบตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัร
ประจ ำตวัประชำชนไดข้องกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุกคน (กรณี

ผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นบรษิทัจ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

14) 

 

ส ำเนำหรอืภำพถำ่ยทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทุก

คน(กรณีผูข้อรบัใบอนุญำตเป็นบรษิทัจ ำกดั) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์

https://nsw.finearts.go.th 

- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองน าเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยตุ ัง้แตส่มยัอยธุยำขึน้ไป (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  

 

2) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัธนบุรหีรอื
สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 

ขนำด ยำวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

3) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 
ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัธนบุรหีรอื

สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 
ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร 

(ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

 

4) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัธนบุรหีรอื
สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 

ขนำด ยำวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

5) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 
ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์

ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 
100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 800 บาท 
  

 

6) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 

50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

7) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนำด ยำวหรอืสูงไม่

เกนิ 50 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

8) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 
ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์

ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 100 
เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

9) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์

ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 50 
เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

10) โบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคำรพในศำสนำ 

ซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ำ่กวำ่สมยัอยุธยำ: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนำด ยำวหรอืสูงไมเ่กนิ 

50 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ทีเ่ป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

11) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 100 เซนตเิมตร 

(ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

  
 

12) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แต่

ไมเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 750 บาท 

  
 

13) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนำด ยำวหรอืสูงไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร 

(ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

14) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 
2489 ขนำด ยำวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

  
 

15) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั
อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 

2489 ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 100 
เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

16) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั
อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 

2489 ขนำด ยำวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  

 

17) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั 

ขนำด ยำวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

18) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั
อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั 

ขนำด ยำวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร 

(ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

19) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยุธยำ : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวำ่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั
ขนำด ยำวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

20) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยธุยำ : ชิน้สว่นหรอืเศษของโบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ ขนำด ยำว

หรอืสงูเกนิ 5 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -)  
21) โบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึง่กรมศลิปำกรเห็นวำ่มอีำยุต ่ำกวำ่สมยั

อยธุยำ : ชิน้สว่นหรอืเศษของโบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ ขนำด ยำว

หรอืสงูไมเ่กนิ 5 เซนตเิมตร (ชิน้ละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 1308 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน จ.เชยีงราย 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150 

โทรศพัท:์ 0 5377 7102 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 โทรศพัท:์ 0 7431 1728 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
6) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง จ.ภเูก็ต 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  

7) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ี318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท:์ 0 4525 1015 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
8) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง จ.อดุรธาน ีต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320 

โทรศพัท:์ 0 4220 8340 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
9) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
10) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

11) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

12) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ศก.6 ค าขอรับใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

2) บญัชรีายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวัตถทุีข่ออนุญาตสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตสง่หรอืน ำโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก

รำชอำณำจกัร  เป็นกำรช ัว่ครำว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

           ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23 ก าหนดวา่ 

บคุคลใดประสงคจ์ะสง่โบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว ใหย้ืน่ค าขอรับใบอนุญาตตอ่อธบิด ีใน

กรณีทีอ่ธบิดมีคี าสัง่ไม่อนุญาต ผูข้อมสีทิธอิทุธรณ์ค าสัง่ของอธบิดตีอ่รัฐมนตรภีายในก าหนดสามสบิวนันับแตว่นัทราบค าสัง่ ค า

วนิจิฉัยของรัฐมนตรใีหเ้ป็นทีส่ดุ 

            ในกรณีทีอ่ธบิดเีห็นสมควรหรอืรัฐมนตรวีนิจิฉัยใหอ้อกใบอนุญาตใหผู้ย้ืน่ค าขอสง่โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก

ราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว และเมือ่ผูย้ืน่ค าขอไดย้นิยอมปฏบิตัติามเงือ่นไข วธิกีาร และขอ้ก าหนดวา่ดว้ยการวางเงนิประกนั 

และหรอืการช าระคา่ปรับตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงเกีย่วแกก่ารโบราณวตัถแุละศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการ

ชัว่คราวแลว้ ก็ใหอ้ธบิดอีอกใบอนุญาตใหผู้ย้ืน่เรือ่งราวสง่หรอืน าโบราณวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราวก็ได ้

      (1) ผูใ้ดประสงคจ์ะสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอกราชอาณาจักร ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และ

เงือ่นไขทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่5 (พ.ศ.2539) และกฎกระทรวง ฉบบัที ่12 (พ.ศ.2550) ออกตามความใน

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุพ.ศ.2504 โดยยืน่ค าขอรับใบอนุญาตพรอ้มเอกสารหลักฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ได ้

ทีส่ านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร กรุงเทพมหานคร 

      (2) ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งวางหลักทรัพยเ์ป็นจ านวนเทา่กบัราคาประเมนิของโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีข่ออนุญาตสง่หรื

อน าออกนอกราชอาณาจักรไวก้บัผูอ้นุญาต เพือ่เป็นหลักประกนัการช าระคา่ปรับในกรณีทีผู่ข้อรับใบอนุญาตไม่สง่หรอืน า

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีไ่ดรั้บอนุญาตกลับเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาต โดยผูข้อรับ

ใบอนุญาตสามารถวางหลกัทรัพยป์ระกนัเป็น 

 เงนิสด หรอื 

 พันธบตัรของรัฐบาลไทย หรอืพันธบตัรทีรั่ฐบาลไทยค ้าประกัน หรอื 

 หนังสอืค ้าประกนัขของธนาคาร 

       (3) กรณีทีไ่ม่สามารถน าโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุมาใหต้รวจทีส่ านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจ าเป็นตอ้งออกตรวจนอก

สถานที ่ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งจัดรถรับสง่เจา้หนา้ทีข่องกรมศลิปากร และเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายเองทัง้หมด 

       (4) หากผูอ้นุญาตมคี าสัง่ไมอ่นุญาตใหอ้อกใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถเุป็นการชัว่คราว ผูข้อรับ

ใบอนุญาตมสีทิธอิทุธรณ์ค าสัง่ไมอ่นุญาตดงักลา่วตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมภายในก าหนด 30 วนั (สามสบิวนั) 

นับแต่ว่นัทราบค าสัง่ ค าวนิจิฉัยของรัฐมนตรวีา่กากระทรวงวฒันธรรมหเ้ป็นทีส่ดุ 

       (5) หากผูรั้บใบอนุญาตไมส่ง่หรอืน าโบราณวัตถทุีไ่ดรั้บอนุญาตกลบัเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้น

ใบอนุญาต ผูอ้นุญาตมอี านาจปรับผูรั้บใบอนุญาตเป็นจ านวนเงนิเทา่กับราคาประเมนิของโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุเวน้แตใ่นกรณีี่

ไมส่ามารถสง่หรอืน ากลบัเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาทีก่ าหนดเนือ่งจากเหตสุดุวสิยัหรอืในกรณีทีจ่ าเป็น และผูรั้บ

ใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาตใหข้ยายระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นใบอนุญาตออกไป 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอรับใบอนุญาต เจา้หนา้ทีก่รมศลิปากร

ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการตรวจพสิจูนฯ์ ตรวจพสิจูนพ์จิารณา ประเมนิราคา
และใหค้วามเห็นเสนอเพือ่การออกใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูอ้ านวยการส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิลงนามใน

ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูข้อรับใบอนุญาตวางหลักทรัพยค์ ้าประกนั 
เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการออกใบอนุญาต))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอรบัใบอนุญำตสง่หรอืน ำโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก

รำชอำณำจกัรเป็นกำรช ัว่ครำว (แบบ ศก.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ผูข้ออนุญาตสามารถขอและยืน่แบบ ศก.7 ณ ส านัก

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต)ิ 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

บญัชรีำยกำรโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีข่ออนุญำตสง่หรอืน ำออก
นอกรำชอำณำจกัรเป็นกำรช ัว่ครำว 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

3) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- หรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชนได ้

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ทะเบยีนบำ้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หลกัฐำนหรอืค ำรบัรองแสดงวำ่เป็นผูม้กีรรมสทิธิห์รอืสทิธ ิ
ครอบครองโบรำณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา, กรณีผูข้อรับ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ, กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้ง

หุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั, กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจ ากัด) 

6) 
 

ภำพถำ่ยโบรำณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทีเ่ป็นภำพส ีขนำด 9 x 12.5 
เซนตเิมตร (ชิน้ละ) ผูข้อรบับรกิำรทุกกรณี 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถุ

ออกนอกราชอาณาจักรครัง้หนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนัจ านวนหลายชิน้ และ
แตล่ะชิน้มรีูปลักษณะ ชนดิ สเีหมอืนกนั และขนาดเทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรทีเ่ป็นภาพสขีนาด

ดงักลา่วเพยีง 1 ชิน้หรอื 1 กลุม่จ านวน 2 ภาพ และระบจุ านวนทีจ่ะสง่
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้ภาพถา่ย) 

- 

7) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- หรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจั้ดการ 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน
พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องหำ้งหุน้สว่นสำมญัจดทะเบยีนหรอืหำ้ง

หุน้สว่นจ ำกดัน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- หรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจั้ดการ

หรอืผูจ้ัดการ 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

ทะเบยีนบำ้นของหุน้สว่นผูจ้ดักำรหรอืผูจ้ดักำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน

หรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองของนำยทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงกำรจดทะเบยีน

พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องบรษิทัจ ำกดัน ัน้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

13) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 
- หรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัรประจ าตัวประชาชนไดข้องกรรมการของ

บรษัิทจ ากัดทกุคน 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

14) 

 

ทะเบยีนบำ้นของกรรมกำรของบรษิทัจ ำกดัทกุคน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจ ากัด 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62     (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ ศก.7 ค าขอรับใบอนุญาตสง่หรอืน าโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวัตถทุีข่ออนุญาตสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตท ำกำรซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงโบรำณวตัถหุรอื

ศลิปวตัถทุ ีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

       ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิม่เตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ก าหนดไว ้

        หา้มมใิหผู้ใ้ดซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุีป่ระกาศขึน้ทะเบยีน หากเจา้ของหรอืผู ้

ครอบครองประสงคจ์ะท าการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงจะตอ้งยืน่ค าขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิด ี

และถา้หนังสอือนุญาตนัน้ก าหนดเงือ่นไขไวป้ระการใดก็ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขนัน้ดว้ย 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
ก าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และล าปาง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬและสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
 ทีอ่ยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ทีอ่ยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 

     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ทีอ่ยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง  อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 

    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 

    ทีอ่ยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี
72000 

    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 



    ทีอ่ยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  

    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      

    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ทีอ่ยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจิันทรเกษม 

    ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ทีอ่ยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ทีอ่ยู่:  ถ.สรศกัดิ ์ต.ทา่หนิ  อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ทีอ่ยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 

    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ทีอ่ยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 

    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุี 
    ทีอ่ยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 

    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามค าแหง 
    ทีอ่ยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  

    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ทีอ่ยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       

    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกิ าแพงเพชร 
ทีอ่ยู่: 120 ถ.ป่ินด ารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ก าแพงเพชร 62000 

    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ทีอ่ยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 

    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ทีอ่ยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 

    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่

    ทีอ่ยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
            จ.เชยีงใหม ่50300     

    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ทีอ่ยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ล าพูน 51000 

    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ทีอ่ยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  

    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ทีอ่ยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ทีอ่ยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  

    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ทีอ่ยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 

    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธานี 
    ทีอ่ยู่: 318 ถ.เขือ่นธาน ีต.ในเมอืง 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



            อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 

    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ทีอ่ยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 

     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    

    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ทีอ่ยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 

           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ทีอ่ยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

    ทีอ่ยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 

    ทีอ่ยู่: ถ.ราชด าเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ทีอ่ยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา  จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ทีอ่ยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร 
            จ.ชมุพร 86000         

    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ทีอ่ยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 

    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 22 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูข้ออนุญาตซอ่มแซม เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ข หรอื

เปลีย่นแปลง โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุยืน่ค าขอตอ่หน่วยงาน

ผูรั้บผดิชอบ เพือ่ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของ
เอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ส านักศลิปากรที ่1-
12 พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืน้ที ่ร่วมดว้ย))  

1 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายลงพืน้ทีต่รวจสอบโบราณวัตถุ 
ศลิปวตัถ ุและสรุปรายละเอยีดแจง้ตอ่ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิเพือ่ประสานตอ่ไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาให ้
ความเห็น 

(หมายเหต:ุ -)  

14 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
น าเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากรเพือ่พจิารณา โดยอธบิดกีรม

ศลิปากรจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้อ

อนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ ฝ่ายบรหิารงาน
ทัว่ไป ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิส านักบรหิารกลาง (กลุม่
นติกิาร)))  

7 วนั ส านักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบขออนุญำตท ำกำรซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลง   

โบรำณวตัถ ุศลิปวตัถุทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 

 

รูปภำพโบรำณวตัถุ ศลิปวตัถทุีต่อ้งกำรเปลีย่นแปลง แกไ้ข 

ซอ่มแซม พรอ้มรำยละเอยีด 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แบบรูปรำยกำรส ำหรบักำรซ่อมแซม เปลีย่นแปลงหรอืแกไ้ข (ถำ้
ม)ี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืไดร้บัควำมยนิยอมจำกผูค้รอบครองโบรำณวตัถุ ศลิปวตัถุ 
(ในกรณีผูร้อ้งขอไมใ่ชผู่ค้รอบครอง) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที ่81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3)  ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้)  

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
7) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขออนุญาตท าการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลีย่นแปลงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบขออนุญาตทําการซ�อมแซม แก�ไข หรือเปล่ียนแปลงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

 

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ. ............... 

เรื่อง  ขออนุญาตทําการซ�อมแซม แก�ไข หรือเปลี่ยนแปลงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  ๑. รูปภาพโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุท่ีต�องการเปลี่ยนแปลง แก�ไข ซ�อมแซม พร�อมรายละเอียด ๒ ชุด 

                   ๒. แบบรูปรายการสําหรับการซ�อมแซม เปลี่ยนแปลงหรือแก�ไข (ถ�ามี) ๒ ชุด 

         ๓. หนังสือได�รับความยินยอมจากผู�ครอบครองโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ (ในกรณีผู�ร�องขอไม�ใช�ผู�ครอบครอง) 

 ๒ ชุด 

 ข�าพเจ�า............................................ บัตรประจําตัว..............................เลขท่ี........................... 

ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี.................................หมู�ท่ี..............ตรอก/ซอย........................... 

ถนน...........................................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................................. 

จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย:...................................โทรศัพท:.................................................... 

เป;นผู�ครอบครองโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ท่ีได�ข้ึนทะเบียนแล�ว คือ

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 มีความประสงค:ขออนุญาต เปลี่ยนแปลง แก�ไข ซ�อมแซมโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุท่ีได�ข้ึน

ทะเบียนแล�ว รายละเอียดและเอกสาร ตามสิ่งท่ีสิ่งมาด�วย โดยข�าพเจ�ายินดีจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและ

ข�อกําหนดของกรมศิลปากรทุกประการ  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         (ลงชื่อ)..........................................ผู�แจ�ง 

                                                       (..................................................................) 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดแจง้กำรพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      1. ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดพมิพห์นังสอืพมิพต์อ้งยืน่ค าขอจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.1) ตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดใน

พระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ. 2550 ประกอบกบักฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารยืน่จดแจง้ การจดแจง้ 

การเปลีย่นแปลงรายการหลักฐานการจดแจง้ การยกเลกิหลักฐานการจดแจง้ การก าหนดแบบจดแจง้ และอัตราคา่ธรรมเนยีม 

การจดแจง้การพมิพห์นังสอืพมิพ ์พ.ศ. 2551 

      2. ใหผู้ป้ระสงคจ์ดแจง้การพมิพห์นังสอืพมิพย์ืน่ค าขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีซ่ ึง่ไดรั้บแตง่ตัง้จากนายกรัฐมนตรตีามประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพ ์ตามพระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ. 2550 โดยยืน่ ณ 

สถานทีด่งัตอ่ไปนี้ 

          2.1 ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวัดนครปฐม 

จังหวดัสมทุรสาคร จังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ืน่ ณ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 

          2.2 ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตจังหวดัอืน่นอกจากทีก่ าหนดใน 2.1 ใหย้ืน่ ณ  

ส านักงานศลิปากร 1 - 12 ทีเ่ขตอ านาจในจังหวัดนัน้ 

      3. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะออกหนังสอืส าคญัแสดงการจดแจง้ใหแ้กผู่ย้ืน่จดแจง้ไดต้อ่เมือ่ผูย้ืน่จดแจง้ไดช้ าระคา่ธรรมเนยีม

การจดแจง้แกพ่นักงานเจา้หนา้ทีแ่ลว้ 

      4. ผูใ้ดผูใ้ดออกหนังสอืพมิพโ์ดยพนักงานเจา้หนา้ทียั่งไมไ่ดรั้บจดแจง้ หรอืรูว้า่ตนไมม่คีณุสมบัตหิรอืมลีักษณะตอ้งหา้มของ

การเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์แลว้ไดเ้ป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของ

กจิการหนังสอืพมิพโ์ดยฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการจดแจง้การพมิพ ์ตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิ 

หนึง่หมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ  ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิถนนสามเสน 

 แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร 10300   
 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 700/ยืน่ผ่าน
ระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้
เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ยืน่
ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510  

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์   
e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 

ทีอ่ยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์                       
 e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน ล าปาง น่าน พะเยา 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



แมฮ่อ่งสอน และแพร่/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 

ทีอ่ยู่: 193 ม.13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.
ขอนแกน่ 40000  

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 0 4333 7629 

พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ 
สกลนคร และอดุรธาน ียกเวน้เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

ทีอ่ยู่: 78 ม.10 ซอยสหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง
อบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธาน ี34000 

โทรศพัท:์ 0 4531 2846  

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์                      
e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม.17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.
นครราชสมีา 30110  

โทรศพัท:์ 0 4447 1518 

พืน้ทีบ่รกิาร : นคราราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย และเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ยืน่ผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สแียกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100  
โทรศพัท ์: 0 7433 0255,0 7428 5096  

พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู  ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 
ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ืน่เอกสารหลักฐานการจดแจง้

การพมิพ ์ผ่านเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสาร

และหลักฐานตวัจรงิมาทางไปรษณียห์รอืยืน่เอกสารดว้ยตนเอง 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน

จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว
จรงิทีจั่ดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ

ครบถว้น 

(หมายเหต:ุ(-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

-  ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพท์ าหนังสอืสง่ตรวจสอบขอ้มลู

ประวตัอิาญชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผู ้
โฆษณาและบรรณาธกิาร และขอ้มลูนติบิคุคล (หา้งห ุ้ นุสว่น

จ ากัด,บรษัิทจ ากดั,บรษัิทจ ากัด(มหาชน) สมาคม มลูนธิ ิและ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน)ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์

กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-  ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

3) กำรพจิำรณำ 
3.1 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพรั์บผลตรวจสอบประวัติ

อาชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา 

และบรรณาธกิารและผลตรวจสอบนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่นจ ากัด, 
บรษัิทจ ากัด บรษัิทจ ากดั(มหาชน) สมาคมมูลนธิแิละ

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน) ทีเ่ป็นเจา้ของกจิกรรมหนังสอืพมิพ ์
3.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพต์รวจหลกัฐานการช าระ

คา่ธรรมเนยีมจดแจง้การพมิพผ์่านเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
 -  ส านักศลิปากรที ่1-12))  

3 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
4.1 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพ ์พมิพห์นังสอืส าคัญ

แสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) และน าเสนอผูอ้ านวยการ
ส านักฯลงนาม 

4.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพ ์แจง้เจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพม์ารับหนังสอืส าคัญแสดงการจดแจง้การพมิพ ์

(แบบ พ.2) 

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-  ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืน ำสง่ เร ือ่ง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.สามารถพมิพห์นังสอืน าสง่จากเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2.หนังสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้ จัดสง่ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตาม

หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- ส านักศลิปากรที ่1-12) 

2) 

 

แบบจดแจง้กำรพมิพเ์ป็นเจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์แบบ พ.1 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. สามารถพมิพแ์บบจดแจง้ฯ(แบบ พ.1)จากเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 

2. จัดสง่หนังสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตาม

หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- ส านักศลิปากรที ่1-12) 

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

3) 

 

รูปถำ่ยเจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์หนำ้ตรงไมส่วมหมวกและ

แวน่ตำสเีขม้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนำด 2 นิว้ ของเจำ้ของกจิกำร
หนงัสอืพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลกัฐานยืน่ผา่น

เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2.จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ย

ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 

 

ตวัอยำ่งชือ่หวัหนงัสอืพมิพ/์วำรสำร/นติยสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.ตวัอย่างชือ่หัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนา และประทับตรากรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล 

2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลกัฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่ตัวอยา่งชือ่หัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชือ่รับรอง

ส าเนา ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

5) 

 

เอกสำรแสดงสทิธิเ์พือ่ใชเ้ป็นสถำนทีต่ ัง้ของส ำนกังำนหนงัสอืพมิพ ์

เชน่ หนงัสอือนุญำตจำกเจำ้ของทีด่นิ/อำคำร ยนิยอมใหเ้ป็นสถำน
ทีต่ ัง้ส ำนกังำนหนงัสอืพมิพ ์ส ำเนำโฉนดทีด่นิ/สญัญำเช่ำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1.หนังสอือนุญาตจากเจา้ของทีด่นิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็น

สถานทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์ส าเนาโฉนดทีด่นิ/สญัญาเชา่ให ้
เจา้ของทีด่นิ/อาคารลงลายมอืชือ่รับรองส าเนา และประทบัตรากรณีที่

เป็นนติบิคุคล 
2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่หลกัฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

3.จัดสง่หนังสอือนุญาตจากเจา้ของทีด่นิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถาน
ทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์ส าเนาโฉนดทีด่นิ/สญัญาเชา่เจา้ของตนเอง

ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 

 

ภำพถำ่ยภำยในและภำยนอกสถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำน แสดงเลขทีต่ ัง้

ส ำนกังำนหรอืชือ่อำคำร 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1.ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานทีต่ัง้ส านักงานเจา้ของ

กจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชือ่รับรองส าเนา และประทบัตรากรณีทีเ่ป็น
นติบิคุคล 

2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใชเ้ป็นหลกัฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

3.จัดสง่ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานทีต่ัง้ส านักงานเจา้ของกจิการ

หนังสอืพมิพล์งลายมอืชือ่รับรองส าเนา ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง่ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ)์ 

7) 
 

แผนทีต่ ัง้ส ำนกังำน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1.แผนทีต่ัง้ส านักงาน เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์ง

ลายมอืชืรั่บรองส าเนาและประทบัตรากรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล 
2.แปลงไฟลเ์ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์พอืเป็นหลกัฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

3.จัดสง่แผนทีต่ัง้ส านักงานเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชือ่
รับรองส าเนาทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม

ศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1.กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยืน่จดแจง้ดว้ย

ตนเองไดม้อบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน 
2.แปลงไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่เป็นหลักฐานยืน่ผ่านเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

3.จัดสง่หนังสอือ านาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอ านาจและ
ผูรั้บมอบอ านาจลงนามพรอ้มตดิอากรแสตมปื จัดสง่ทางไปรษณียห์รอยืน่

ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

9) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ 
- บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ

บรรณาธกิาร) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยืน่ยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11) 
 

ใบอนุญำตจดัต ัง้สมำคมหรอืองคก์ำรทะเบยีนสมำคม/มูลนธิแิละ
ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนแตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคม/มูลนธิ ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

12) 

 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐำนะสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.4 

ใบอนุญำตใหเ้ป็นผูบ้รหิำรสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.11 และ

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หนงัสอืแตง่ต ัง้อธกิำรบด ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบ) 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดแจง้กำรพมิพ ์แบบ พ. 2 

(หมายเหต:ุ (-รายการละ 5,000 บาท 
-ช าระคา่ธรรมเนยีมจดแจง้การพมิพผ์า่นธนาคาร))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิถนน

สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 
700 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 โทรสาร - 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนังสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 
(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  

2) แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนังสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
3) ตวัอยา่งการกรอกแบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนังสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
4) ตวัอยา่งการกรอกแบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนังสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
5) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  



ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

6) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
7) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
9) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
10) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
11) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
12) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
13) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
14) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
15) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมำยเหตุ 

พระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี้ 

 “พมิพ”์ หมายความวา่ ท าใหป้รากฏดว้ยตวัอกัษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรอืภาพโดยวธิกีารอยา่งใด ๆ 
 “สิง่พมิพ”์ หมายความวา่ สมดุ หนังสอื แผน่กระดาษ หรอืวัตถใุด ๆ ทีพ่มิพข์ ึน้เป็นหลายส าเนา 

 “หนังสอืพมิพ”์ หมายความวา่ สิง่พมิพซ์ึง่มชี ือ่จ่าหนา้เชน่เดยีวกนั และออกหรอืเจตนาจะออกตามล าดับเรือ่ยไป มกี าหนด

ระยะเวลาหรอืไม่ก็ตาม มขีอ้ความตอ่เนือ่งกนัหรอืไมก็่ตาม ทัง้นีใ้หห้มายความรวมถงึนติยสาร วารสาร สิง่พมิพท์ีเ่รยีกชือ่อยา่งอืน่
ท านองเดยีวกนั 

“ผูพ้มิพ”์ หมายความวา่ บคุคลซึง่จัดการและรับผดิชอบในการพมิพ ์
“ผูโ้ฆษณา” หมายความวา่ บคุคลซึง่รับผดิชอบในการจัดใหส้ ิง่พมิพแ์พร่หลายดว้ยประการใด ๆ ไมว่า่จะเป็นการขายหรอืใหเ้ปลา่ 

“บรรณาธกิาร” หมายความวา่ บคุคลผูรั้บผดิชอบในการจัดท า และควบคมุเนือ้หา ขอ้ความ หรอืภาพทีล่งพมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์

รวมทัง้วัสดหุรอืเอกสารทีแ่ทรกในหนังสอืพมิพโ์ดยความเห็นชอบของบรรณาธกิารดว้ย 
“เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ”์ หมายความวา่ บคุคลซึง่เป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์

“พนักงานเจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ ผูซ้ ึง่นายกรัฐมนตรแีตง่ตัง้ใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามพระราชบัญญัตนิี้ 
 

มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิี้ไมใ่ชบ้งัคับกับสิง่พมิพ ์ดงัตอ่ไปนี ้คอื 
 (1) สิง่พมิพข์องสว่นราชการ หรอืหน่วยงานของรัฐ 

 (2) บตัร บัตรอวยพร ตราสาร แบบพมิพ ์และรายงานซึง่ใชก้ันตามปกตใินการสว่นตวั การสงัคม การเมอืง การคา้ หรอืสิง่พมิพท์ี่

มอีายุการใชง้านสัน้ เชน่ แผน่พับหรอืแผน่โฆษณา 
 (3) สมดุบนัทกึ สมดุแบบฝึกหัด หรอืสมดุภาพระบายส ี

 (4) วทิยานพินธ ์เอกสารค าบรรยาย หลักสตูรการเรยีนการสอน หรอืสิง่พมิพอ์ืน่ท านองเดยีวกนัทีเ่ผยแพร่ในสถานศกึษา 
 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



 

 
รูปถ่าย  

ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร  
หรือ ๒ นิ้ว 

                                                                                                                                                        แบบ พ.๑ 

 
                 แบบจดแจ้งการพิมพ์เป็น           เจ้าของ            หนังสือพิมพ์ 

                               เขียนที ่  มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  ๙  ถนนสามเสน   . 
                     แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร     .    

                                                                 วันที่   ๒   เดือน  พฤศจิกายน     พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 ข้าพเจ้าขอจดแจ้งการพิมพ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด     กรุงเทพมหานคร                   .                                             
.ดังต่อไปนี้ 

๑.  ข้าพเจ้า      มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  โดย  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                อายุ    ๒๙        ปี 
เชื้อชาติ      ไทย           สัญชาติ     ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่ที่บ้านเลขท่ี     ๙       ถนน   สามเสน                        . 
ต าบล/แขวง      ดุสิต                  อ าเภอ/เขต       ดุสิต             จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                                                . 
อาชีพ        รับจ้าง                                   เลขประจ าตัวประชาชน         ๑-๒๓๔๕-๖๗๘๙๐-๑๒-๓                                    .   
วันออกบัตร    ๑  มกราคม  ๒๕๕๗                    . วันบัตรหมดอาย ุ      ๑   มกราคม  ๒๕๖๕                                           . 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอจดแจ้งเป็น               เจ้าของ                                                                                     หนังสือพิมพ์ 
ดังมีรายการต่อไปนี้     

(ก) ชื่อหนังสือพิมพ์      THAI CULTURE News                                                                 . 
(ข) วัตถุประสงค์          เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมของชาติไทย                                            .                                                                                                         
(ค) ระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์    รายหกเดือน                                                                                                  . 
(ง) ภาษาท่ีหนังสือพิมพ์จะออก     ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน                                                          . 
(จ) ชนิดของหนังสือพิมพ์               เป็นเล่ม                                                                                                           . 
(ฉ) ชื่อส านักงานของหนังสือพิมพ์     มหาวิทยาลัยรักการอ่าน                                                                            . 

ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี       ๙             ซอย            -                 ถนน       สามเสน                 ต าบล/แขวง      ดุสิต                       . 
อ าเภอ/เขต      ดุสิต                       จังหวัด     กรุงเทพมหานคร             โทรศัพท์     ๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕                        . 

(ช) ชื่อส านักงานของผู้โฆษณา           มหาวิทยาลัยรักการอ่าน                                                                           . 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่         ๙           ซอย              -                  ถนน        สามเสน                ต าบล/แขวง       ดุสิต                     . 
อ าเภอ/เขต       ดุสิต                      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร            โทรศัพท์      ๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕                            . 

(ซ) ชื่อโรงพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์     บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด                                                                 . 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่      ๙๕๙          ซอย    สุทธิพร                 ถนน   ประชาสงเคราะห์       ต าบล/แขวง      ดินแดง                . 
อ าเภอ/เขต      ดินแดง                    จังหวัด      กรุงเทพมหานคร           โทรศัพท์       ๐-๒๖๔๑-๙๑๓๕-๘                       . 

(ฌ)  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้      นายอ่านเก่ง  ชอบอ่าน                                                                เป็นผู้พิมพ์ 
      นายอ่านเก่ง  ชอบอ่าน                    เป็นผู้โฆษณา      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                         เป็นบรรณาธิการ 
      มหาวิทยาลัยรักการอ่าน                        เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 
 
 
 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล  

กรอกท่ีตั้งของส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



-๒- 
 

๓.  ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือรับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  ในการที่ข้าพเจ้าเป็น .  เจ้าของ                        . 
มาพร้อมกับแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้แล้ว 

๔.  ข้าพเจ้าได้ส่งรูปถ่ายของข้าพเจ้า ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมาพร้อมกับแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้แล้ว 
๕.  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐     

และมีค ารับรองท้ายแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้ 
 

ลงชื่อ                                                                    ผู้จดแจ้ง 
                                                                           (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

 
ค ารับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 

 
  ข้าพเจ้า     มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  โดย  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน           เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ                                                        
        THAI CULTURE News                                     ขอรับรองว่า        นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                     .                                                                                                                                  
ผู้จดแจ้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐   
   

ลงชื่อ                                                                    ผู้รับรอง 
                                                                           (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

 
 
 

 
 
หมายเหตุ 
ค ารับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบค าร้องด้วย 
 

 

 

 

 

 



 

 
รูปถ่าย  

ขนาด ๔x๖เซนตเิมตร  
หรือ ๒ นิ้ว 

แบบ พ.๑ 

 
                 แบบจดแจ้งการพิมพ์เป็น           เจ้าของ            หนังสือพิมพ์ 

                              เขียนที ่  อาคารเลิฟเลิฟทาวเวอร์ เลขที่ ๑๒/๑ .. 
                                              หมู่ที่ ๑๒ แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด       

                             นนทบุรี               .    
                                                                 วันที่   ๒   เดือน  พฤศจิกายน     พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 ข้าพเจ้าขอจดแจ้งการพิมพ์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    นนทบุรี                   .                                             
.ดังต่อไปนี้ 

๑.  ข้าพเจ้า   นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                                                  อายุ    ๒๙        ปี 
เชื้อชาติ      ไทย           สัญชาติ     ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่ที่บ้านเลขท่ี     ๙       ถนน   สามเสน                        . 
ต าบล/แขวง      ดุสิต                  อ าเภอ/เขต       ดุสิต             จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                                                . 
อาชีพ     นักธุรกิจ                                   เลขประจ าตัวประชาชน         ๑-๒๓๔๕-๖๗๘๙๐-๑๒-๓                                    .   
วันออกบัตร    ๑  มกราคม  ๒๕๕๗                    . วันบัตรหมดอาย ุ      ๑   มกราคม  ๒๕๖๕                                           . 
 ๒.  ข้าพเจ้าขอจดแจ้งเป็น               เจ้าของ                                                                                     หนังสือพิมพ์ 
ดังมีรายการต่อไปนี้     

(ก) ชื่อหนังสือพิมพ์     ข่าวพลเมืองดี GOOD Citizen News                                                   . 
(ข) วัตถุประสงค์          เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารการท าความดี กิจกรรมที่ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การให้รางวัล  .                

เป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคคลที่ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดี                                                   .                                                                                                         
(ค) ระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์    รายเดือน                                                                                                       . 
(ง) ภาษาท่ีหนังสือพิมพ์จะออก     ภาษาไทย                                                                                                     . 
(จ) ชนิดของหนังสือพิมพ์               เป็นแผ่น                                                                                                           . 
(ฉ) ชื่อส านักงานของหนังสือพิมพ์               -                                                                                                      . 

ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี   อาคารเลิฟเลิฟทาวเวอร์ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑๒     ซอย            -                 ถนน           -                    .   
ต าบล/แขวง     ปากเกร็ด         อ าเภอ/เขต    ปากเกร็ด          จังหวัด     นนทบุรี        โทรศัพท ์    ๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕      .     

(ช) ชื่อส านักงานของผู้โฆษณา                    -                                                                                                       . 
.ตั้งอยู่  ณ  เลขท่ี   อาคารเลิฟเลิฟทาวเวอร์ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑๒     ซอย            -                 ถนน           -                    .   
ต าบล/แขวง     ปากเกร็ด         อ าเภอ/เขต    ปากเกร็ด          จังหวัด     นนทบุรี        โทรศัพท ์    ๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕      .   

(ซ) ชื่อโรงพิมพ์หรือสถานที่พิมพ์     บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จ ากัด                                                                 . 
ตั้งอยู่ ณ เลขที่      ๙๕๙          ซอย    สุทธิพร                 ถนน   ประชาสงเคราะห์       ต าบล/แขวง      ดินแดง                . 
อ าเภอ/เขต      ดินแดง                    จังหวัด      กรุงเทพมหานคร           โทรศัพท์       ๐-๒๖๔๑-๙๑๓๕-๘                       . 

(ฌ)  หนังสือพิมพ์ฉบับนี้      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                                เป็นผู้พิมพ์ 
      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                    เป็นผู้โฆษณา      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                         เป็นบรรณาธิการ 
      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                        เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา  

กรอกท่ีตั้งของส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



-๒- 
 

๓.  ข้าพเจ้าได้ส่งหนังสือรับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  ในการที่ข้าพเจ้าเป็น .  เจ้าของ                        . 
มาพร้อมกับแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้แล้ว 

๔.  ข้าพเจ้าได้ส่งรูปถ่ายของข้าพเจ้า ตามลักษณะที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงมาพร้อมกับแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้แล้ว 
๕.  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐     

และมีค ารับรองท้ายแบบจดแจ้งการพิมพ์นี้ 
 

ลงชื่อ                                                                    ผู้จดแจ้ง 
                                                                           (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

 
ค ารับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 

 
  ข้าพเจ้า              นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                          เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ                                                        
   ข่าวพลเมืองดี GOOD Citizen News                   ขอรับรองว่า        นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                     .                                                                                                                                  
ผู้จดแจ้งนี้เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจดแจ้งการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐   
   

ลงชื่อ                                                                    ผู้รับรอง 
                                                                           (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

 
 
 

 
หมายเหตุ  
ค ารับรองของเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนประกอบค าร้องด้วย 
 

 

 

 

 

 



หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่   มหาวิทยาลัยรักการอ่าน ๙ ถนนสามเสน      .                
         แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   

                           วันที่   ๒    เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘     .           
. 

 
เรื่อง ขอออกหนังสือพิมพ์ 
เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    กรุงเทพมหานคร   
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ส าเนาเอกสารนิติบุคคลที่ขอออกหนังสือพิมพ์) 
 
 ด้วย    มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  โดย  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                       มีความประสงค์                    
ขอออกหนังสือพิมพ์ ชื่อ THAI CULTURE News   ราย  หกเดือน   ภาษา  ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน     .          
.โดยมีวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านวัฒนธรรมของชาติไทย                     

 ทาง     มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  โดย  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                         .                                                     
เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์ ชื่อ THAI CULTURE News  ราย  หกเดือน  ภาษา  ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ...                             
ในนามของ  นายอ่านเก่ง  ชอบอ่าน  เป็นผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา และ นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน  บรรณาธิการ ของ
หนังสือพิมพ์ดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จกัขอบคุณยิ่ง 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

       ............................................... 
                                                                      (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

 ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์    . 
 
 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

ตัวอย่ำง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 

กรอกท่ีตั้งของส านักงานของหนังสือพิมพ์ 



หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่   อาคารเลิฟเลิฟทาวเวอร์ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑๒    . 
          แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด นนทบุรี           .           

                           วันที่   ๒    เดือน  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๕๘     .           
. 

เรื่อง ขอออกหนังสือพิมพ์ 

เรียน พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    นนทบุรี   

สิ่งที่ส่งมาด้วย - 

 ด้วย     นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                          มีความประสงค์                    
ขอออกหนังสือพิมพ์ ชื่อ   ข่าวพลเมืองด ีGOOD Citizen News    ราย   เดือน     ภาษา    ไทย         .
โดยมีวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ เพ่ือ เผยแพร่ข่าวสารการท าความดี กิจกรรมที่ท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม      .
การใหร้างวัลเป็นขวัญและก าลังใจแก่บุคคลที่ประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดี                                .. 

 ทาง      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                .                                                     
เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ชื่อ   ข่าวพลเมืองดี GOOD Citizen News    ราย  เดือน   ภาษา     ไทย       .                       
.ในนามของ  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน  เป็นผู้พิมพ์  ผู้โฆษณา และ บรรณาธิการ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จกัขอบคุณยิ่ง 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

      ............................................... 
                                                                      (นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน) 

ต าแหน่ง  เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์     . 
 
 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร   
๐-๒๒๘๐-๙๘๔๕ 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

ตัวอย่ำง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา  



 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

                                                                                          

                                              ที่อยู่  มหาวิทยาลัยรักการอ่าน ๙ ถนนสามเสน แขวงดุสิต  .       
.             เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร   . 

                                                           วันที่   ๒   เดือน   พฤศจิกายน    พุทธศักราช  ๒๕๕๘    . 

 

 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า    มหาวิทยาลัยรักการอ่าน  โดย  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน        . 

เป็นผู้ถือบัตร     ประชาชน   เลขที่      ๑-๒๓๔๕-๖๗๘๙๐-๑๒-๓     ออกให้ ณ   กระทรวงมหาดไทย             .     

วันที่      ๑ มกราคม ๒๕๕๗ อยู่บ้านเลขท่ี       ๙        ตรอก/ซอย     -   ถนน  สามเสน         . 

แขวง/ต าบล ดุสิต       เขต/อ าเภอ       ดุสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์   ๑๐๓๐๐         .    

                 ขอมอบอ านาจให้     นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม       เป็นผู้ถือบัตร     ประชาชน          .     
เลขที ่  ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓    ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๗     . 

อยู่บ้านเลขท่ี   ๒๕     ตรอก/ซอย      -   ถนน       -    แขวง/ต าบล บางรัก            . 

เขต/อ าเภอ       บางรัก   จังหวัด    กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๔๕๑๑          . 

เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ    THAI CULTURE News    .          
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร     ให้ถ้อยค าและแก้ไขข้อความต่าง ๆ    
ที่พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์  

 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  

                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว        
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่ อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 

 

                                                         ลงชื่อ       ผู้มอบอ านาจ 

                                                                  ( นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน  ) 

                                                         ลงชื่อ       ผู้รับมอบอ านาจ 

                                                                  ( นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม   ) 

                                                          ลงชื่อ         พยาน                                                                     

                                                                  ( นายฉลาด   ความคิดดี  ) 

                                                          ลงชื่อ       พยาน                                                                     

                                                                  ( นายยอดเยี่ยม  รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 



 
หนังสือมอบอ ำนำจ 

                                                                                          

                                              ที่อยู่  อาคารเลิฟเลิฟทาวเวอร์ เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ที่ ๑๒    . 
                แขวงปากเกร็ด เขตปากเกร็ด นนทบุรี   . 

                                                           วันที่   ๒   เดือน   พฤศจิกายน    พุทธศักราช  ๒๕๕๘    . 

 

 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                . 

เป็นผู้ถือบัตร     ประชาชน   เลขที่      ๑-๒๓๔๕-๖๗๘๙๐-๑๒-๓     ออกให้ ณ   กระทรวงมหาดไทย             .     

วันที่      ๑ มกราคม ๒๕๕๗ อยู่บ้านเลขท่ี       ๙        ตรอก/ซอย     -   ถนน  สามเสน         . 

แขวง/ต าบล ดุสิต       เขต/อ าเภอ       ดุสิต   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์   ๑๐๓๐๐         .    

                 ขอมอบอ านาจให้     นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม       เป็นผู้ถือบัตร     ประชาชน          .     
เลขที ่  ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓    ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่   ๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๗     . 

อยู่บ้านเลขท่ี   ๒๕     ตรอก/ซอย      -   ถนน       -    แขวง/ต าบล บางรัก            . 

เขต/อ าเภอ       บางรัก   จังหวัด    กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๔๕๑๑          . 

เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ    ข่าวพลเมืองดี GOOD      . 
Citizen News     ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   นนทบุรี     ให้ถ้อยค าและแก้ไขข้อความ
ต่าง ๆ ที่พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์  

 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  

                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว        
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่ อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 

 

                                                         ลงชื่อ       ผู้มอบอ านาจ 

                                                                  ( นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน  ) 

                                                         ลงชื่อ       ผู้รับมอบอ านาจ 

                                                                  ( นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม  ) 

                                                          ลงชื่อ         พยาน                                                                     

                                                                  ( นายฉลาด   ความคิดดี  ) 

                                                          ลงชื่อ       พยาน                                                                     

                                                                  ( นายยอดเยี่ยม  รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ข้าพเจ้า  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๘    หมู่ที่  -  
ต าบล/แขวง  บางชัน  อ าเภอ/เขต       ตลิ่งชัน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่       ๗๗๗๗๗     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๒๒๒๒ ๕๕๕๕๕ ๘๘ ๔ 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท ( ถ้ามี )        -               เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่ 
 ๙  ถนนสามเสน  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร                                                        . 
ขอท าหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้  มหาวิทยาลัยรักการอ่าน      
ใช้     อาคาร       ตึกแถว    ห้องชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )   -           ดังกล่าว     
เป็นสถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ                  THAI CULTURE News    
ทัง้นี้ตั้งแตว่ันที่   ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือ 
ชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

 
      ลงชื่อ..........................................ผู้ยินยอม 
          ( นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก  ) 

 
ลงชื่อ..........................................พยาน 

            (  นายเก่ง     จบนอก ) 
 
ลงชื่อ..........................................พยาน 

            ( นายฉลาด    คิดดี ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่มาด้วย 

กรอกข้อมูลของ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ครอบครอง
สถานท่ี 

ตัวอย่าง กรณยีินยอมใหน้ิติบุคคลใช้สถานท่ีประกอบกิจการ 



 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ข้าพเจ้า  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๘    หมู่ที่  -  
ต าบล/แขวง  บางชัน  อ าเภอ/เขต       ตลิ่งชัน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่       ๗๗๗๗๗     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๒๒๒๒ ๕๕๕๕๕ ๘๘ ๔ 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท ( ถ้ามี )        -               เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่ 
 ๙  ถนนสามเสน  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร                                                        . 
ขอท าหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้  นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน      
ใช้     อาคาร       ตึกแถว    ห้องชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )   -           ดังกล่าว     
เป็นสถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ        ข่าวพลเมืองดี GOOD Citizen News    
ทัง้นี้ตั้งแตว่ันที่   ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือ 
ชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

 
      ลงชื่อ..........................................ผู้ยินยอม 
          ( นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก  ) 

 
ลงชื่อ..........................................พยาน 

            (  นายเก่ง     จบนอก ) 
 
ลงชื่อ..........................................พยาน 

            ( นายฉลาด    คิดดี ) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ: แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่มาด้วย 

กรอกข้อมลูของ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ครอบครอง
สถานท่ี 

ตัวอย่าง กรณยีินยอมให้บุคคลใช้สถานท่ีประกอบกิจการ 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรเปลีย่นแปลงรำยกำรทีจ่ดแจง้กำรพมิพ ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูใ้ดเปลีย่นแปลงรายการทีไ่ดเ้คยจดแจง้การพมิพไ์วแ้ลว้อย่าง

ใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ใหแ้จง้พนักงานเจา้หนา้ทีเ่พือ่ด าเนนิการเปลีย่นแปลงรายการในหลกัฐานการจดแจง้ภายในสามสบิวัน 

นับแตไ่ดท้ าการเปลีย่นแปลงรายการดงักลา่ว 

    (1) ชือ่ สญัชาต ิถิน่ทีอ่ยูข่องผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิารหรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์แลว้แตก่รณี 

    (2) ชือ่ของหนังสอืพมิพ ์

    (3) วตัถปุระสงคแ์ละระยะเวลาออกหนังสอืพมิพ ์

    (4) ภาษาทีห่นังสอืพมิพจ์ะออกใช ้

    (5) ชือ่และทีต่ัง้โรงพมิพห์รอืสถานทีพ่มิพ ์

    (6) ชือ่และทีต่ัง้ส านักงานของหนังสอืพมิพ ์

2. ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทีป่ระสงคจ์ะด าเนนิการตามขอ้ 1. ใหต้ดิตอ่ยืน่แบบ

เปลีย่นแปลงรายการ (แบบ พ.3) ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีน่ายกรัฐมนตรแีตง่ตัง้ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 

3. การยืน่ตามขอ้ 1. ใหย้ืน่ ณ สถานทีด่งัตอ่ไปนี้ 

    (1) ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวดันครปฐม 

จังหวดัสมทุรสาคร จังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ืน่ ณ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 

    (2) ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตจังหวัดอืน่ๆนอกจากทีก่ าหนดใน (1)  

ใหย้ืน่ ณ ส านักงานศลิปากรที1่ - 12ทีเ่ขตอ านาจในจังหวดันัน้ 

4.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์รายใดฝ่าฝืนไมด่ าเนนิการแจง้การการเปลยีนแปลงรายการ

ภายในก าหนดระยะเวลา ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิสองหมืน่บาท 

  

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN 
   จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 

   ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ ถนนสามเสน  
   แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  10300  
  โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 700  

/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้เขต

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 

โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 

พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม.3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 

โทรศพัท:์ 0 5322 2262 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน ล าปาง น่าน พะเยา 
แมฮ่อ่งสอนและแพร่/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ 
สกลนครและอดุรธานี 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ยืน่ผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2846 

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อ านาญเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518  
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ยืน่ผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่:733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255,044285096 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู่: 328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 

โทรศพัท:์ 0 7535 6458  
พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  
สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง พังงาและกระบี/่ยืน่ผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ืน่เอกสารหลักฐานการ

เปลีย่นแปลงรายการจดแจง้การพมิพ ์ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสารและหลกัฐานตัวจรงิมา
ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเอง 

1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน
จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว

จรงิทีจั่ดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ

ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ(-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์

กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
-  ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพท์ าหนังสอืสง่ตรวจสอบขอ้มลู
ประวตัอิาชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์

ผูโ้ฆษณา และบรรณาธกิาร และนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่นจ ากัด 
บรษัิทจ ากัด บรษัิทจ ากดั(มหาชน) สมาคม มูลนธิ ิและ

สถาบนัการศกึษาเอกชน) ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

3) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพรั์บผลตรวจสอบประวตัิ

อาชญากรของเจา้ของกจิกรรมหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา 
และบรรณธกิาร และผลตรวจสอบของนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่น

จ ากัด บรษัิทจ ากดับรษัิทจ ากดั(มหาชน) สมาคมมลูนธิแิละ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน) ทีเ่ป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์

กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย)) 

3 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

4.1 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้กาพมิพ ์พมิพห์นังสอืส าคัญแสดง
การจดแจง้่การพมิพ ์(แบบ พ.2) และน าเสนอผูอ้ านวยการ

ส านักฯลงนาม 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพ ์แจง้เจา้ของกจิการ

หนังสอืพมิพม์ารับหนังสอืส าคัญแสดงการจดแจง้การพมิพ ์
(แบบ พ.2) 

(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์

กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย)) 

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืน ำสง่ เร ือ่ง กำรขอเปลีย่นแปลงรำยกำรจดแจง้กำรพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ

กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่หนังสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้ ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตาม

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ ์

- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 

- ส านักศลิปากรที ่1-12) 

2) 

 

แบบจดแจง้กำรพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรำยกำรหลกัฐำน

กำรจดแจง้กำรพมิพ ์(แบบ พ.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 

2. จัดสง่แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐาน

การจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) ทีล่งนามแลว้ ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- ส านักศลิปากรที ่1-12 ) 

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

3) 

 

รุปถำ่ยเจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์หนำ้ตรงไปสวมหมวกและเวน่

ตำสเีขม้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนำด 2 นิว้ ของเจำ้ของกจิกรรม
หนงัสอืพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่น

เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยืน่

ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 

 

ตวัอยำ่งชือ่หวัหนงัสอืพมิพ/์วำรสำร/นติยสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. ตวัอย่างชือ่หนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชือ่

รับรองส าเนา หรอืประทับตรากรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ตัวอยา่งชือ่หัวหนา้หนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชือ่

รับรองส าเนา ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม

ศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

5) 

 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดแจง้กำรพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบบัจรงิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่น

เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่หนังสอืส าคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบับจรงิ

ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต
พืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 

 

หนงัสอืโอนหวัหนงัสอืพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเปลีย่นแปลงเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นบคุคล
ธรรมดา 

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์ 

e-service.nlt.go.th 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3. จัดสง่หนังสอืโอนหัวหนังสอืพมิพท์างไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตาม

หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

7) 

 

มตทิีป่ระชุมทีเ่ห็นชอบใหเ้ปลีย่นแปลงรำยกำรทีจ่ดแจง้กำรพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเปลีย่นแปลงเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นนติิ

บคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่มตทิีป่ระชมุทีเ่ห็นชอบเปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพ์

ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต

พืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

8) 

 

เอกสำรแสดงสทิธิเ์พือ่ใชเ้ป็นสถำนทีต่ ัง้ของส ำนกังำนหนงัสอืพมิพ ์

เชน่ หนงัสอือนุญำตจำกเจำ้ของทีด่นิ/อำคำร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็น
สถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำนหนงัสอืพมิพ ์ส ำเนำโฉนดทีด่นิ สญัญำเชำ่ำ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

3. จัดสง่หนังสอือนุญาตจากเจา้ของทีด่นิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถาน

ทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์ส าเนาโฉลดทีด่นิ/สญัญาเชา่เจา้ของทีด่นิ/
อาคารลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาตวัจรงิ ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเอง

ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

9) 

 

ภำพถำ่ยภำยในและภำยนอกสถำนทีต่ ัง้ส ำนกังำน แสดงเลขทีต่ ัง้

ส ำนกังำนหรอืชือ่อำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานทีต่ัง้ส านักงานเจา้ของกจิการ

หนังสอืพมิพล์งลายมอืชือ่รับรองส านเนา ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ)์ 

- 

10) 
 

แผนทีต่ ัง้ส ำนกังำนหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. กรณีเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ส านักงานหนังสอืพมิพ ์

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์ 

e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่แผนทีต่ัง้ส านักงานเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชือ่

รับรองส าเนาทางไปรษณียห์รอืยืน่ด้วยตนเองตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

11) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยืน่
เปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพด์ว้ยตนเองไดม้อบอ านาจใหผู้อ้ ืน่

ด าเนนิการแทน 

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

e-service.nlt.go.th 

3. จัดสง่หนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอ านาจ
และผูรั้บมอบอ านาจลงนามพรอ้มตดิอากรแสตมป์ทางไปรษณียห์รอืยืน่

ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

12) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบ 

- บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ

บรรณาธกิาร) 

กรมการปกครอง 

13) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

14) 

 

ใบอนุญำตจดัต ัง้สมำคมหรอืองคกืำรทะเบยีนสมำคม/มูลนธิแิละ

ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนแตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคม/มูลนธิ ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐำนะสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.4 

ใบอนุญำตใหเ้ป็นผูบ้รหิำรสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.11 และ
หนงัสอืแตง่ต ัง้อธกิำรบด ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิถนน

สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 

700 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพ์ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
2) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
3) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
4) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอเปลีย่นแปลงรายการทีจ่ดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
5) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
6) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
7) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
9) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
10) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
11) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานทีป่ระกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
12) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
13) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
14) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                                                          

                                                                      ที่อยู่ บริษัท พลอยใส จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน  .     
.                                                                    ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน          . 

                                                                     เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร           .   

                                                                        วันที่   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 
 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า    บริษัท พลอยใส จ ากัด    โดย   นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม     . 
เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน  เลขที ่   ๓-๕๑๔๐๗-๘๘๘๘๘-๒๕-๗  ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย           . 
เมื่อวันที่   ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕ อยู่บ้านเลขท่ี    ๒๔    ตรอก/ซอย     -   ถนน        -         . 
แขวง/ต าบล จตุจักร     เขต/อ าเภอ จตุจักร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร                  . 
รหัสไปรษณีย์   ๑๑๔๐๐         .    
                 ขอมอบอ านาจให้     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน     เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน         .     
เลขที ่  ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓    ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗    . 
อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕    ตรอก/ซอย       -      ถนน          -           แขวง/ต าบล บางรัก            . 
เขต/อ าเภอ     บางรัก      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  ๑๔๕๑๑          . 
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์             
ชื่อ   สนุกอ่าน             ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร    ให้ถ้อยค า
และแก้ไขข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ 
 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  
                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว     
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 
 
                                                         ลงชื่อ        ผู้มอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม ) 
                                                         ลงชื่อ        ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน   ) 
                                                         ลงชื่อ         พยาน                                                                     
                                                                  ( นายฉลาด ความคิดดี  ) 
                                                         ลงชื่อ       พยาน                                                                     
                                                                  ( นายยอดเยี่ยม รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 



 
 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                                                          

                                                                      ที่อยู่  เลขที่ ๘๘ ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน           . 

                                                                      แขวงบางชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร             .   

                                                                        วันที่   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 
 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า       นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม                                        . 
เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน  เลขที ่   ๓-๕๑๔๐๗-๘๘๘๘๘-๒๕-๗  ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย           . 
เมื่อวันที่   ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕ อยู่บ้านเลขท่ี    ๒๔    ตรอก/ซอย     -   ถนน        -         . 
แขวง/ต าบล จตุจักร     เขต/อ าเภอ จตุจักร   จังหวัด  กรุงเทพมหานคร                  . 
รหัสไปรษณีย์   ๑๑๔๐๐         .    
                 ขอมอบอ านาจให้     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน     เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน         .     
เลขที ่  ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓    ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่    ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗    . 
อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕    ตรอก/ซอย       -      ถนน          -           แขวง/ต าบล บางรัก            . 
เขต/อ าเภอ     บางรัก      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  ๑๔๕๑๑          . 
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอเปลี่ยนแปลงรายการที่จดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์             
ชื่อ   อ่านสนุก             ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร    ให้ถ้อยค า
และแก้ไขข้อความต่างๆ ที่พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ 
 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  
                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว     
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 
 
                                                         ลงชื่อ        ผู้มอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม ) 
                                                         ลงชื่อ        ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน   ) 
                                                         ลงชื่อ         พยาน                                                                     
                                                                  ( นายฉลาด ความคิดดี  ) 
                                                         ลงชื่อ       พยาน                                                                     
                                                                  ( นายยอดเยี่ยม รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ข้าพเจ้า  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๘    หมู่ที่  -  
ต าบล/แขวง  บางชัน  อ าเภอ/เขต       ตลิ่งชัน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่       ๗๗๗๗๗     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๒๒๒๒ ๕๕๕๕๕ ๘๘ ๔ 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท ( ถ้ามี )   กรรมการ     เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่ 
 ๘๘  อาคารประกอบสิน  ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน  แขวงบางชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร  
ขอท าหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้  บริษัท  พลอยใส  จ ากัด      
ใช้     อาคาร       ตึกแถว    ห้องชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )   -           ดังกล่าว     
เป็นสถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ                  สนุกอ่าน      
ทัง้นี้ตั้งแตว่ันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือ 
ชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

 
      ลงชื่อ                                   ผู้ยินยอม 
             (  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก  ) 

 
ลงชื่อ                                    พยาน 

             (  นายเก่ง     จบนอก      ) 
 
ลงชื่อ                                    พยาน 

             ( นายฉลาด    คิดดี  ) 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ  
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่มาด้วย 

กรอกข้อมูลของ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ครอบครอง
สถานท่ี 

ตัวอย่าง กรณยีินยอมใหน้ิติบุคคลใช้สถานท่ีประกอบกิจการ 



 
 

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ข้าพเจ้า  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๕๘    หมู่ที่  -  
ต าบล/แขวง  บางชัน  อ าเภอ/เขต       ตลิ่งชัน  จังหวัด กรุงเทพมหานคร   
ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่       ๗๗๗๗๗     เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ๒๒๒๒ ๕๕๕๕๕ ๘๘ ๔ 
ต าแหน่งหน้าที่ในบริษัท ( ถ้ามี )   กรรมการ     เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานที่ 
 ๘๘  ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน  แขวงบางชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร                        .  
ขอท าหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า ข้าพเจ้ายินยอมให้      นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    
ใช้     อาคาร       ตึกแถว    ห้องชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )   -             ดังกล่าว  
เป็นสถานที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ชื่อ                  อ่านสนุก      
ทัง้นี้ตั้งแตว่ันที่    ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ  ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือ 
ชื่อต่อหน้าพยานไว้เป็นส าคัญ 

 
      ลงชื่อ                                ผู้ยินยอม 
          (  นายสอนสิน   มีทรัพย์มาก  ) 

 
ลงชื่อ                                 พยาน 

            (  นายเก่ง     จบนอก ) 
 
ลงชื่อ                                 พยาน 

            ( นายฉลาด    คิดดี ) 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ 
แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของสถานที่มาด้วย 

กรอกข้อมูลของ
เจ้าของกรรมสิทธ์ิ
ครอบครอง
สถานท่ี 

ตัวอย่าง กรณยีินยอมให้บุคคลธรรมดาใช้สถานท่ีประกอบกิจการ 
 



                                                                                                                  แบบ พ.๓ 
 

แบบจดแจ้งการพิมพ์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์ 
 

เขียนที ่บริษัท พลอยใส จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน            
          ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน      .   
          เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
วันที่   ๑๔    เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๘    .
  

   ตามท่ี  บริษัท รักการอ่าน จ ากัด          โดย   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน        อายุ    ๒๖      ป ี
เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ   ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่บ้านเลขท่ี    ๙     หมู่ที ่        -        . 
ซอย -              ถนน      สามเสน                ต าบล/แขวง     ดุสิต                               .     
อ าเภอ/เขต      ดุสิต                  จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                 . 
ได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ให้เป็น       เจ้าของ                                                                               .
ของหนังสือพิมพ์ชื่อ         สนุกอ่าน                                                                             . 
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์เลขทะเบียนที่ สสช. ๒๒๒/๒๕๕๗              .  
ลงวันที่      ๑๗       เดือน   มีนาคม                พุทธศักราช  ๒๕๕๗ นั้น 
               บัดนี้ข้าพเจ้า    บริษัท พลอยใส  จ ากัด  โดย นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม           ได้รับมอบอ านาจ
จาก   บริษัท รักการอ่าน จ ากัด   โดย  นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน ขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการ
หลักฐานของหนังสือพิมพ์ชื่อ    สนุกอ่าน                                                                 . 
แก่พนักงานจดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    กรุงเทพมหานคร           ดังต่อไปนี้ 
           ๑. เปลี่ยนแปลงเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ จาก บริษัท รักการอ่าน จ ากัด โดย นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน        
เป็น บริษัท พลอยใส  จ ากัด  โดย นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม                                 . 
          ๒. เปลี่ยนแปลงผู้พิมพ์ จาก นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน เป็น นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม                   .         
     ๓. เปลี่ยนแปลงผู้โฆษณา จาก นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน เป็น นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม                .
 ๔. เปลี่ยนแปลงบรรณาธิการ จาก นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน  เป็น นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม        .    
         ๕. เปลี่ยนแปลงชื่อและที่ต้ังส านักงานของหนังสือพิมพ์ จาก บริษัท รักการอ่าน จ ากัด เลขท่ี ๙          .
ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น บริษัท พลอยใส จ ากัด  เลขท่ี ๘๘                .
อาคารประกอบสิน ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร         ..  
           ๖. เปลี่ยนแปลงชื่อและที่ต้ังส านักงานของผู้โฆษณา จาก บริษัท รักการอ่าน จ ากัด เลขที่ ๙ ถนนสามเสน
แขวงดุสิต เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น บริษัท พลอยใส จ ากัด เลขท่ี ๘๘ อาคารประกอบสิน           . 
ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร                 . 
     ๗. เปลี่ยนแปลงชื่อและที่ตั้งของโรงพิมพ์ จาก บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด เลขที่ ๑๑ ถนน จรัสสนิทวงศ์         .  
แขวงบ้างช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็น บริษัท คัดเขียนไทย จ ากัด เลขท่ี ๑๔๕๖      .  
ซอยอ้อมน้อย ถนนตลิ่งชัน แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                        .     
       ๘. รายการอื่น ๆ คงเดิม                                                                . 
. 

ลงชื่อ                                               ผู้ยื่นแบบ                                                            
                 (    นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม        ) 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



                                                                                                                  แบบ พ.๓ 
 

แบบจดแจ้งการพิมพ์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์ 
 

เขียนที ่เลขที่ ๘๘ ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน          .       
         แขวงบางชัน  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
วันที่   ๑๔    เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๘    .
  

   ตามท่ี     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน                                                   อายุ    ๒๖      ป ี
เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ   ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่บ้านเลขท่ี    ๙     หมู่ที ่        -        . 
ซอย -              ถนน      สามเสน                ต าบล/แขวง     ดุสิต                               .     
อ าเภอ/เขต      ดุสิต                  จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                 . 
ได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ให้เป็น       เจ้าของ                                                                               .
ของหนังสือพิมพ์ชื่อ         อ่านสนุก                                                                             . 
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์เลขทะเบียนที่ สสช. ๒๓๙/๒๕๕๗              .  
ลงวันที่      ๙      เดือน   พฤษภาคม                พุทธศักราช  ๒๕๕๗ นั้น 
               บัดนี้ข้าพเจ้า       นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน ขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการหลักฐาน
ของหนังสือพิมพ์ชื่อ    อ่านสนุก                                                                     . 
แก่พนักงานจดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    กรุงเทพมหานคร           ดังต่อไปนี้ 
          ๑. เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ จาก เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านวรรณกรรม การผลิต และมีโฆษณา        
เป็น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านวรรณกรรมที่ได้รับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประชาสัมพันธ์ และ . 
มีโฆษณา                                                                                        . 
          ๒. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาออกหนังสือพิมพ์ จาก รายเดือน เป็น ราย ๓ เดือน                              ๒.         
     ๓. เปลี่ยนแปลงภาษาท่ีหนังสือพิมพ์จะออก จาก ภาษาไทย เป็น ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ            .
 ๔. รายการอื่น ๆ คงเดิม                                                                                             .    
 
. 

ลงชื่อ                                               ผู้ยื่นแบบ                                                            
                 (      นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม     ) 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่  บริษัท พลอยใส จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน     
.         ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน        . 

       เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร                      

      วันที่    ๑๔     เดือน  กุมภาพันธ์    พุทธศักราช   ๒๕๕๘   . 

 

เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงรายการจดแจ้งการพิมพ์ 

เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร        

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ส าเนาเอกสารนิติบุคคลที่ขอออกหนังสือพิมพ์) 
                      
 ตามท่ี  บริษัท รักการอ่าน จ ากัด        โดย   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์
หนังสือพิมพ์ชื่อ      สนุกอ่าน  ราย    เดือน ภาษา    ไทย        โดยมีวัตถุประสงค์ของ
หนังสือพิมพ์เพ่ือ  เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านวรรณกรรม การผลิต และมีโฆษณา        .            
และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่  ๑๗   เดือน  มีนาคม      พ.ศ.  ๒๕๕๗ เลขทะเบียนที ่ สสช. ๒๒๒/๒๕๕๗   นั้น  
 
 ทาง  บริษัท รักการอ่าน จ ากัด          โดย   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ขอเปลี่ยนแปลงรายการ   
เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา บรรณาธิการ ชื่อและท่ีตั้งส านักงานของหนังสือพิมพ์ ชื่ อและท่ีตั้ง
ส านักงานของผู้โฆษณา และชื่อและที่ต้ังของโรงพิมพ์   ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอ
เปลี่ยนแปลงพร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                          
         (  นางสาวพลอยใส  น้ าใจงาม ) 

                 ต าแหน่ง   กรรมการ   

  

 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    
๐-๒๓๓๔-๕๖๗๘ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

ตัวอย่ำง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 



หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่  เลขที่ ๘๘  ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน            . 
        แขวงบางชัน  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร                .. 

      วันที่    ๑๔     เดือน  กุมภาพันธ์    พุทธศักราช   ๒๕๕๘   . 

 

เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงรายการจดแจ้งการพิมพ์ 

เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร        

สิ่งที่ส่งมาด้วย - 
                      
 ตามท่ี       นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน                ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์        
ชื่อ    อ่านสนุก      ราย   เดือน ภาษา    ไทย        โดยมีวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์เพ่ือ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านวรรณกรรม การผลิต และมีโฆษณา                      และได้รับการอนุมัติ             
เมื่อวันที่   ๙   เดือน  พฤษภาคม      พ.ศ.  ๒๕๕๗ เลขทะเบียนที ่ สสช. ๒๓๙/๒๕๕๗   นั้น  
 
 ทาง    นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ขอเปลี่ยนแปลงรายการ   วัตถุประสงค์ ระยะเวลาออก          .
หนังสือพิมพ์ ภาษาท่ีหนังสือพิมพ์จะออก       ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลง
พร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                          
           (  นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน   ) 

              ต าแหน่ง   เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  

  

 
 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    
๐-๒๒๓๐-๙๘๗๖ 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



หนังสือนําสง 
 

ท่ีอยู                                    .  

      วันท่ี           เดือน              พุทธศักราช              . 

 

เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดแจงการพิมพ 

เรียน   พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด         

สิ่งท่ีสงมาดวย   -                      

 ตามท่ี                                     ไดยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ

ชื่อ                      ราย   ภาษา            โดยมีวัตถุประสงคของ

หนังสือพิมพเพ่ือ                                                                                                        .   

และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี        เดือน                        พ.ศ.  เลขทะเบียนท่ี         นั้น  

 

 ทาง                                    โดย                                     ขอเปลี่ยนแปลงรายการ   

                                                                       . 

ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลงพรอมหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                          

         (    ) 

                 ตําแหนง    

  

 

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร    

    

บุคคลธรรมดา 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรยกเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณำ บรรณำธกิำร หรอืเจำ้ของหนงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

   1.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูใ้ดเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของ

กจิการหนังสอืพมิพ ์ใหแ้จง้พนักงานเจา้หนา้ที ่เพือ่ยกเลกิภายในสามสบิวนั นับแตว่นัทีเ่ลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร 

หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์โดยตดิตอ่ยืน่แบบเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์

(แบบ พ.3) ตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีท่ีน่ายกรัฐมนตรแีตง่ตัง้ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเรือ่ง แตง่ตัง้พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ด

แจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 

   2. การยืน่ตามขอ้ 1. ใหย้ืน่ ณ สถานทีด่งัตอ่ไปนี้ 

      (1) ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวดันครปฐม 

จังหวดัสมทุรสาคร จังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ืน่ ณ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 

      (2) ในกรณีทีส่ านักงานของหนังสอืพมิพต์ัง้อยูใ่นเขตจังหวดัอืน่นอกจากทีก่ าหนดใน (1) ใหย้ืน่ ณ ส านักศลิปากรที1่ – 12 

ทีเ่ขตอ านาจในจังหวดันัน้ 

   3.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์รายใดฝ่าฝืนไม่ด าเนนิการแจง้การเลกิภายในก าหนด

ระยะเวลา ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิสามหมืน่บาท 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN 

   จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
   ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ ถนนสามเสน  
   แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300  
  โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 700 

/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่1 ราชบรุ ี
ทีอ่ยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000            

โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืน้ทีบ่รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้เขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่2 สพุรรณบรุ ี
ทีอ่ยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รัว้ใหญ ่ 
        อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000            

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

พืน้ทีบ่รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยืน่ผ่านระบบทางเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่3 พระนครศรอียธุยา 
ทีอ่ยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

พืน้ทีบ่รกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ ยืน่
ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่4 ลพบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.พระยาก าจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  

โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พืน้ทีบ่รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ ยืน่ผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่5 ปราจนีบรุ ี
ทีอ่ยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 

โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 

พืน้ทีบ่รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่6 สโุขทยั 
ทีอ่ยู่: 216 ม.3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่  
       อ.เมอืง จ.สโุขทัย  64210 

โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืน้ทีบ่รกิาร : สโุขทยั ตาก ก าแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรก์ าแพงเพชร/ ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์

 e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่7 เชยีงใหม ่

ทีอ่ยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก  
       อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท:์ 0 5322 2262 

พืน้ทีบ่รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ล าพูน ล าปาง น่าน พะเยา 
แมฮ่อ่งสอน และแพร่/ ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่8 ขอนแกน่ 
ทีอ่ยู่: 193 ม.13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
        จ.ขอนแกน่ 40000 

โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืน้ทีบ่รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูบงึกาฬ 
สกลนครและอดุรธานี 
ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/ ยืน่ผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่9 อบุลราชธาน ี

       ทีอ่ยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลีย่งเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2846 

พืน้ทีบ่รกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธ์ุ  ุ 
และนครพนม/ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักศลิปากรที ่10 นครราชสมีา 
ทีอ่ยู่: 274 ม.17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 

โทรศพัท:์ 0 4447 1518  
พืน้ทีบ่รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงต า่/ ยืน่ผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่11 สงขลา 
ทีอ่ยู่: 733 ม.2 ถ.สีแ่ยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 

โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6,0 4428 5096 
พืน้ทีบ่รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักศลิปากรที ่12 นครศรธีรรมราช 

ทีอ่ยู ่328 ถ.ราชด าเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์: 0 7535 6458 

พืน้ทีบ่รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี/่ยืน่ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่ง ระหวา่ง 12.00-13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 

 

 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 4 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1.1 เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ืน่เอกสารหลักฐานการขอ

ยกเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร และเจา้ของกจิการ

หนังสอืพมิพต์ามพระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 
ผา่นเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสารและ

หลกัฐานตวัจรงิทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเอง 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน

จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว

จรงิทีจั่ดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น 

(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

- ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

2) กำรพจิำรณำ 
พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ดแจง้การพมิพท์ าหนังสอืตอบขอยกเลกิเป็น

ผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณาบรรณาธกิารและเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

- ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

3.1 น าเสนอหนังสอืตอบขอยกเลกิเป็นผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณา
บรรณาธกิารและเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ใหผู้อ้ านวนยการ

ส านักฯ ลงนาม 

3.2 จัดสง่หนังสอืตอบขอยกเลกิเป็นผูพ้มิพโ์ฆษณาบรรณาธกิาร
และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพท์างไปรษณียห์รอืโทรศพัทแ์จง้

เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพม์ารับดว้ยตนเอง 
(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

- ส านักศลิปากรที ่1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืน ำสง่ เร ือ่ง ขอยกเลกิกำรพมิพห์นงัสอืพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ

กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่หนังสอืน าสง่ทีล่งนามแลว้ ทางไปรณษียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตาม

หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ ์

- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 

- ส านักศลิปากรที ่1-12) 

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ

2) 
 

แบบแจง้กำรพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรำยกำรหลกัฐำนกำร
จดแจง้กำรพมิพ ์(แบบ พ.3) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 

ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2. จัดสง่แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐาน

การจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) ทีล่งนามแลว้ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร

ทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- ส านักศลิปากรที ่1-12) 

3) 

 

รูปถำ่ยเจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์หนำ้ตรงไมส่วมหมวกและ

แวน่ตำสเีขม้ ขนำด 2 นิว้ ถำ่ยไมก่นิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยืน่
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 
 

ตวัอยำ่งชือ่หวัหนงัสอืพมิพ/์วำรสำร/นติยสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ตวัอย่างชือ่หัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอื

ชือ่รับรองส าเนาและประทบัตรากรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล 

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่เป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

3. จัดสง่ตัวอยา่งชือ่หัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชือ่
รับรองส าเนาทางไปรษณียห์รอยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม

ศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

5) 
 

หนงัสอืส ำคญัแสดงกำรจดแจง้กำรพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานยืน่ผา่น

เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 

2. จัดสง่หนังสอืส าคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบับจรงิ 
ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต

พืน้ทีต่ัง้ของส านักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 
 

มตทิีป่ระชุมทีเ่ห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณำ 
บรรณำธกิำร หรอืเจำ้ของกจิกำรหนงัสอืพมิพ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพือ่ใชเ้ป็นหลักฐานยืน่ผา่นเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

3. จัดสง่มตทิีป่ระชมุทีเ่ห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา
บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยืน่ดว้ย

ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยืน่ยกเลกิการ
พมิพห์นังสอืพมิพด์ว้ยตนเองไดม้อบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ด าเนนิการแทน 

2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พือ่ใชเ้ป็นหลักฐานในยืน่ผ่านเว็บไซต ์

e-service.nlt.go.th 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3. จัดสง่หนังสอืมอบอ านาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอ านาจ

และผูรั้บมอบอ านาจลงนามพรอ้มตดิอาการแสตมป์ทางไปรษณียห์รอืยืน่
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพืน้ทีต่ัง้ของส านักงาน

หนังสอืพมิพ)์ 

8) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ 
- บตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ

บรรณาธกิาร) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที่

ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชือ่ผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

ใบอนุญำตจดัต ัง้สมำคมหรอืองคก์ำรทะเบยีนสมำคม/มูลนธิแิละ
ใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบยีนแตง่ต ัง้กรรมกำรของสมำคม/มูลนธิ ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐำนะสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.4 
ใบอนุญำตใหเ้ป็นผูบ้รหิำรสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน ทม.11 และ

หนงัสอืแตง่ต ัง้อธกิำรบด ี

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพือ่ยนืยันตวัตน) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคำ่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมดุแหง่ชาต ิถนน

สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 

700 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ส านักศลิปากรในเขตพืน้ที/่หน่วยงานบรกิารทีรั่บยืน่เอกสาร (ทีอ่ยูต่ามทีร่ะบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 โทรสาร - 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
2) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
3) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
4) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลีย่นแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
5) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
6) หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
7) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืน าสง่ เรือ่ง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
9) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
10) หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
11) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
12) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอ านาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



                                                                                                                  แบบ พ.๓ 
 

แบบจดแจ้งการพิมพ์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์ 
 

เขียนที ่บริษัท พลอยใส จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน            
          ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน      .   
          เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร   
วันที่   ๑๔    เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๘    .
  

   ตามท่ี  บริษัท รักการอ่าน จ ากัด          โดย   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน        อายุ    ๒๖      ป ี
เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ   ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่บ้านเลขท่ี    ๙     หมู่ที ่        -        . 
ซอย -              ถนน      สามเสน                ต าบล/แขวง     ดุสิต                               .     
อ าเภอ/เขต      ดุสิต                  จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                 . 
ได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ให้เป็น       เจ้าของ                                                                               .
ของหนังสือพิมพ์ชื่อ         สนุกอ่าน                                                                             . 
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์เลขทะเบียนที่ สสช. ๒๓๙/๒๕๕๗              .  
ลงวันที่      ๙       เดือน   พฤษภาคม            พุทธศักราช  ๒๕๕๗   นั้น 
               บัดนี้ข้าพเจ้า    นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ได้รับมอบอ านาจจาก    บริษัท รักการอ่าน จ ากัด       .
ขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการหลักฐานของหนังสือพิมพ์ชื่อ        สนุกอ่าน               แก่พนักงาน    
จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    กรุงเทพมหานคร           ดังต่อไปนี้ 
          ยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ สนุกอ่าน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘                       . 
. 
. 

ลงชื่อ                                               ผู้ยื่นแบบ                                                            
                 (      นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน        ) 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



                                                                                                                  แบบ พ.๓ 
 

แบบจดแจ้งการพิมพ์ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจ้งการพิมพ์ 
 

เขียนที ่เลขที่ ๘๘ ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน          .       
         แขวงบางชัน  เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
วันที่   ๑๔    เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช ๒๕๕๘    .
  

   ตามท่ี     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน                                                   อายุ    ๒๖      ป ี
เชื้อชาติ  ไทย               สัญชาติ   ไทย               มีถ่ินที่อยู่ประจ าอยู่บ้านเลขท่ี    ๙     หมู่ที ่        -        . 
ซอย -              ถนน      สามเสน                ต าบล/แขวง     ดุสิต                               .     
อ าเภอ/เขต      ดุสิต                  จังหวัด    กรุงเทพมหานคร                 . 
ได้รับการจดแจ้งการพิมพ์ให้เป็น       เจ้าของ                                                                               .
ของหนังสือพิมพ์ชื่อ         อ่านสนุก                                                                             . 
ตามหนังสือส าคัญแสดงการจดแจ้งการพิมพ์เลขทะเบียนที่ สสช. ๒๒๒/๒๕๕๗              .  
ลงวันที่      ๑๗      เดือน   มีนาคม         พุทธศักราช  ๒๕๕๗ นั้น 
               บัดนี้ข้าพเจ้า       นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน        ขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการ
หลักฐานของหนังสือพิมพ์ชื่อ       อ่านสนุก     แก่พนักงานจดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด    กรุงเทพมหานคร   .        
ดังต่อไปนี้ 
          ยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ อ่านสนุก ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘                       . 
 
. 

ลงชื่อ                                               ผู้ยื่นแบบ                                                            
                  (     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ) 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                                                          

                                                                      ที่อยู่ บริษัท รักการอ่าน จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน     
.                                                                    ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน          . 

                                                                     เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพมหานคร           .   

                                                                        วันที่   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 
 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า    บริษัท รักการอ่าน จ ากัด  โดย   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน      . 
เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน  เลขที ่   ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓ ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย           . 
เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  อยู่บ้านเลขท่ี    ๒๕    ตรอก/ซอย     -   ถนน        -         . 
แขวง/ต าบล บางรัก     เขต/อ าเภอ บางรัก       จังหวัด  กรุงเทพมหานคร                  . 
รหัสไปรษณีย์    ๑๔๕๑๑        .    
                 ขอมอบอ านาจให้    นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม    เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน         .     
เลขที ่  ๓-๕๑๔๐๗-๘๘๘๘๘-๒๕-๗   ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่    ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕    . 
อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๔    ตรอก/ซอย       -      ถนน          -           แขวง/ต าบล จตุจักร            . 
เขต/อ าเภอ     จตุจักร      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  ๑๑๔๐๐          . 
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ     สนุกอ่าน                     . 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร    ให้ถ้อยค าและแก้ไขข้อความต่างๆ ที่
พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์  
 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ 
                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว     
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 
 
                                                         ลงชื่อ        ผู้มอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ) 
                                                         ลงชื่อ        ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม  ) 
                                                         ลงชื่อ         พยาน                                                                     
                                                                  ( นายฉลาด ความคิดดี  ) 
                                                         ลงชื่อ       พยาน                                                                     
                                                                  ( นายยอดเยี่ยม รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
 



 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                                                          

ที่อยู่  เลขที่ ๘๘ ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน           . 

                                                                      แขวงบางชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร             .   

                                                                        วันที่   ๑๔   เดือน   กุมภาพันธ์   พุทธศักราช  ๒๕๕๘       . 

 
 หนังสือมอบอ านาจฉบับนี้ข้าพเจ้า      นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน                                            . 
เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน  เลขที ่   ๓-๒๒๒๒-๑๑๑๑๑-๑๒-๓ ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย           . 
เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗  อยู่บ้านเลขท่ี    ๒๕    ตรอก/ซอย     -   ถนน        -         . 
แขวง/ต าบล บางรัก     เขต/อ าเภอ บางรัก       จังหวัด  กรุงเทพมหานคร                  . 
รหัสไปรษณีย์    ๑๔๕๑๑        .    
                 ขอมอบอ านาจให้    นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม    เป็นผู้ถือบัตร  ประชาชน         .     
เลขที ่  ๓-๕๑๔๐๗-๘๘๘๘๘-๒๕-๗   ออกให้ ณ    กระทรวงมหาดไทย    เมื่อวันที่    ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๕    . 
อยู่บ้านเลขท่ี  ๒๔    ตรอก/ซอย       -      ถนน          -           แขวง/ต าบล จตุจักร            . 
เขต/อ าเภอ     จตุจักร      จังหวัด      กรุงเทพมหานคร     รหัสไปรษณีย์  ๑๑๔๐๐          . 
เป็นผู้มีอ านาจด าเนินการดังต่อไปนี้แทนข้าพเจ้าได้  คือ 

๑.  ด าเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ     อ่านสนุก                     . 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร    ให้ถ้อยค าและแก้ไขข้อความต่างๆ ที่
พิมพ์ผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์  
 ๒.  ให้มีอ านาจด าเนินการใด ๆ แทนได้ทุกประการภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้  
                     กิจการใดที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามวัตถุประสงค์แห่งหนังสือมอบอ านาจฉบับนี้แล้ว     
ผู้มอบอ านาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งได้กระท าไปด้วยตนเองทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้ต่อหน้าพยาน 
 
                                                         ลงชื่อ        ผู้มอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน    ) 
                                                         ลงชื่อ        ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                  ( นางสาวพลอยใส น้ าใจงาม  ) 
                                                         ลงชื่อ         พยาน                                                                     
                                                                  ( นายฉลาด ความคิดดี  ) 
                                                         ลงชื่อ       พยาน                                                                     
                                                                  ( นายยอดเยี่ยม รักเรียน  )                                                   

อากรแสตมป์  ๑๐ บาท 

ตัวอย่ำง กรณีเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
 



                                                                                                                  แบบ พ.๓ 

 

แบบจดแจงการพิมพ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจงการพิมพ 

 

เขียนท่ี                 .                                                          

วันท่ี           เดือน    พุทธศักราช              .

  

   ตามท่ี              โดย                                             อายุ       ป 

เชื้อชาติ                 สัญชาต ิ               มีถ่ินท่ีอยูประจําอยูบานเลขท่ี                    หมูท่ี           . 

ซอย               ถนน                            ตําบล/แขวง                                    .     

อําเภอ/เขต                                   จังหวัด                                         . 

ไดรับการจดแจงการพิมพใหเปน                                                                                                .

ของหนังสือพิมพชื่อ                                                                                         . 

ตามหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงการพิมพเลขทะเบียนท่ี                 .  

ลงวันท่ี                เดือน                                     พุทธศักราช   นั้น 

               บัดนี้ขาพเจา                                                                     ไดรับมอบอํานาจจาก 

                                          ขอเปลี่ยนแปลงรายการหรือยกเลิกรายการหลักฐาน 

ของหนังสือพิมพชื่อ                                                                            . 

แกพนักงานจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                                   ดังตอไปนี้ 

                                                . 

                                          .   

                                                                                 . 

                                                                                          .         

                                                                                 .         

                                                                                 .         

 

. 

ลงชื่อ                                               ผูยื่นแบบ                                                            

                 (                                               ) 
 

นิติบุคคล 



หนังสือนําสง 

 

                                             ท่ีอยู                  . 

                                 วันท่ี          เดือน            พุทธศักราช               . 

 

เรื่อง    ขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพ 

เรียน   พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด       

สิ่งท่ีสงมาดวย (สําเนาเอกสารนิติบุคคลท่ีขอออกหนังสือพิมพ) 

                      

 ตามท่ี                     โดย                                                            .

ไดยื่นจดแจงหนังสือพิมพชื่อ                                              ราย          ภาษา          .

โดยมีวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ                                                                                   .

และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี            เดือน                                   พ.ศ.                    . เลขทะเบียนท่ี

              นั้น 

 

 ทาง                                                โดย                                                            .    

ขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพชื่อ                                     วันท่ี        เดือน               พ.ศ.           .    

ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพพรอมหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 

 

                        

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                          

         (    ) 

                 ตําแหนง    

  

 

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร    

    

 

นิติบุคคล 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรพจิำรณำซอ่มแซมเอกสำรจดหมำยเหต ุ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ. 2556 หมวด 3 การคุม้ครองเอกสารจดหมายเหต ุมาตรตรา 18 หา้มมใิหผู้ใ้ด

ซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุเวน้แตจ่ะเป็นการซอ่มแซม โดยกรมศลิปากรหรอืโดยไดรั้บอนุญาตจากอธบิด ีหากผูใ้ดฝ่าฝืน

มาตรา 18 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหกหมืน่บาท จงึจะด าเนนิการได ้

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน ทา่วาสกุร ี
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท:์ 02 356 5440, 02 281 1599 ตอ่ 228,150 

โทรสาร 02 2815341 
เว็บไซต:์ www.nat.go.th  อเีมล ์: contact@nat.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ฝ่ายบรหิารงานทัว่ไปตรวจสอบเอกสารพรอ้มน าเสนอ

ผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

กลุม่อนุรักษ์เอกสารพจิารณาการซอ่มเอกสารพรอ้มทัง้เสนอผล

การพจิารณาถงึผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหต ุ
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิพจิารณาและ
น าเสนออธบิดลีงนาม 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืค ำขอรบัใบอนุญำตซอ่มแซมเอกสำรจดหมำยเหตนุอก
สงักดักรมศลิปำกร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ         หมำยเหตุ - 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

บญัชรีำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตทุีข่ออนุญำตซอ่มแซมเอกสำร

จดหมำยเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เอกสำรขนำด เอ 4 หรอืเล็กกวำ่ แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  
 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

2) เอกสำรขนำดใหญก่วำ่กระดำษ เอ 4 แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  
 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 

  
 

3) เอกสำรขนำดใหญ ่(แผนที ่แบบแปลน แผนผงั) ทีม่ขีนำดไมเ่กนิ 
16x2 นิว้ แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิถนนสามเสน ทา่วาสกุร ีเขตดสุติ 

กรุงเทพฯ 10300 โทรศพัท:์ 02 281 1599 ตอ่ 104,228,150 โทรสาร 02 628 5172 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th  (หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561  (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับใบอนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหตนุอกสงักดักรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ -)  

2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุีข่ออนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุ
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอท ำส ำเนำเอกสำรจดหมำยเหตใุนหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

       ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ. 2556 หมวด 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 15 ก าหนดใหห้อ

จดหมายเหตแุหง่ชาตจัิดเอกสารจดหมายเหตไุวเ้พือ่ใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในการศกึษา การคน้ควา้ การวจัิย หรอืการท าส าเนา 

ทัง้นี ้การเปิดเผยขอ้มลูทีป่รากฎในเอกสารจดหมายเหตใุหอ้ยู่ภายใตบ้งัคับบทบัญญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของ

ราชการ 

       การใหบ้รกิารการศกึษา การคน้ควา้ การวจัิย หรอืการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตแุละการเรยีกเก็บคา่บรกิาร ใหเ้ป็นไป

ตามทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรก าหนด 

       อตัราคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารเป็นไปตามประกาศกรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและ

คา่บรกิารอืน่ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(หอ้งกรมหลวงพชิติปรชีากร) 
ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท:์ 02 356 5440, 02 2811599 ตอ่ 103, 230 
โทรสาร : 02 281 5341 

เว็บไซต:์ www.nat.go.th 

อเีมล:์ contact@nat.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ปิดบรกิารเพือ่ตรวจสอบเอกสารประจ าปีระหวา่งวนัที ่
15-30 ธันวาคมของทกุปี พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(หอ้งบรุฉัตร) 
ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
โทรศพัท:์ 02 356 5440, 02 2811599 ตอ่ 230, 233 โทรสาร: 
0 2281 5341 
เว็บไซต:์ www.nat.go.th 

อเีมล:์ contact@nat.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ปิดบรกิารเพือ่ตรวจสอบเอกสารประจ าปีระหวา่งวนัที ่
15-30 ธันวาคมของทกุปี พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อท าส าเนายืน่เรือ่งขอท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุ

(หมายเหต:ุ (กระบวนการนี้สามารถด าเนนิการไดเ้ฉพาะผูท้ี่
ลงทะเบยีนแลว้เทา่นัน้))  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาตหิรอืผูม้อี านาจ
พจิารณาการขอท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุ

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาตลิงนามอนุญาตการ

ท าขอท าส าเนา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแหง่ชำตแิละไดร้บั

อนุญำตจำกอธบิดกีรมศลิปำกร กรณีชำวตำ่งประเทศ ทีม่คีวำม
ประสงคจ์ะเขำ้ใชเ้อกสำรจดหมำยเหตเุกนิ 60 วนั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

หนงัสอืจำกหนว่ยงำนรำชกำร เอกชน กรณีขอควำมอนุเครำะห์

เขำ้คน้ควำ้ขอ้มูล และท ำส ำเนำเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กำรท ำส ำเนำดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด เอ 4 (สญัชำติ

ไทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม ่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3 บาท 

  
 

2) กำรท ำส ำเนำดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด เอ 4 (สญัชำติ

อืน่) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 

  
 

3) กำรท ำส ำเนำด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร กระดำษขนำด เอฟ 4 
(สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  

 

4) กำรท ำส ำเนำด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร กระดำษขนำด เอฟ 4 
(สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

5) กำรท ำส ำเนำดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษ เอ 3 (สญัชำตไิทย) 
แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 8 บาท 
  

 

6) กำรท ำส ำเนำดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษ เอ 3 (สญัชำตอิืน่) 
แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 25 บาท 
  

 

7) กำรท ำส ำเนำภำพถำ่ย5 x 7 นิว้ (สญัชำตไิทย) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  

8) กำรท ำส ำเนำภำพ ขนำด 5 x 7 นิว้ (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  
 คำ่ธรรมเนยีม 180 บาท 

  

9) กำรท ำส ำเนำภำพ ขนำด 8 x 10 นิว้ (สญัชำตไิทย) ภำพละ  

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  
 คำ่ธรรมเนยีม 105 บาท 

  

10) กำรท ำส ำเนำภำพถำ่ย ขนำด 8 x 10 นิว้ (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 315 บาท 
  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

11) กำรสแกนลงกระดำษอดัภำพ ขนำด 5x7 นิว้ (สญัชำตไิทย) ภำพ

ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

12) กำรสแกนลงกระดำษอดัภำพ ขนำด 5x7 นิว้ (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  

 

13) กำรสแกนลงกระดำษอดัภำพ ขนำด 8x10 นิว้ (สญัชำตไิทย) ภำพ
ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  

 

14) กำรสแกนลงกระดำษอดัภำพ ขนำด 8x10 นิว้ (สญัชำตอิืน่) ภำพ
ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  

 

15) กำรท ำส ำเนำภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R  และ DVD-R ควำมละเอยีดของภำพ 300 

dpi (สญัชำตไิทย) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

 

16) กำรท ำส ำเนำภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย เป็นไฟลด์ ิ

จติลับนัทกึบน CD-R  และ DVD-R ควำมละเอยีดของภำพ 300 
dpi (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 150 บาท 

  
 

17) กำรท ำส ำเนำภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R และ DVD-R ควำมละเอยีดของภำพ 800 dpi 

(สญัชำตไิทย) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 135 บาท 
  

 

18) กำรท ำส ำเนำภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย เป็นไฟลด์ ิ

จติลับนัทกึบน CD-R และ DVD-R ควำมละเอยีดของภำพ 800 dpi 
(สญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 405 บาท 

  
 

19) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื
ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 4 หนำ 120 แกรม (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 70 บาท 
  

 

20) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื
ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 4  หนำ 120 แกรม (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 210 บาท 
  

 

21) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื
ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 3 หนำ 120 แกรม (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  

 

22) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื

ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 3 หนำ 120 แกรม (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 360 บาท 

  

 

23) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื

ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 2 หนำ 120 แกรม (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  

 

24) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื

ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 2 หนำ 120 แกรม (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 600 บาท 

  
 

25) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื

ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 1 หนำ 120 แกรม (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 250 บาท 

  
 

26) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื

ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 1 หนำ 120 แกรม (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

 คำ่ธรรมเนยีม 750 บาท 

  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))   

27) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื
ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 0 หนำ 120 แกรม (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 350 บาท 
  

 

28) กำรท ำส ำเนำแผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำหรอื
ภำพส ีกระดำษขนำด เอ 0 หนำ 120 แกรม (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,050 บาท 
  

 

29) กำรท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ลงบนกระดำษ
ขนำด เอ 4 (สญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

30) กำรท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ลงบนกระดำษ

ขนำด เอ 4 (สญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 15 บาท 

  

 

31) กำรท ำส ำ เนำไมโครฟิล์ม  กรณีท ำส ำ เนำไมโครฟิล์ม เ ป็น

ไมโครฟิลม์ขนำด 35 มม. (สญัชำตไิทย) มว้นละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,200 บาท 

  

 

32) กำรท ำส ำ เนำไมโครฟิล์ม  กรณีท ำส ำ เนำไมโครฟิล์ม เ ป็น

ไมโครฟิลม์ขนำด 35 มม. (สญัชำตอิืน่) มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

  
 

33) กำรท ำส ำเนำภำพเคลือ่นไหว บน DVD หรือบนัทกึเป็นไฟล ์

MPEG2  10 นำทแีรก 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

34) กำรท ำส ำเนำภำพเคลือ่นไหว และแถบบนัทกึเสยีง แถบบนัทกึเสยีง

ทีบ่นัทกึเป็นไฟล ์MP3 หรอื WAV  เกนิกวำ่ 10 นำทแีรก นำทลีะ 
(หมายเหต:ุ (- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการท าส าเนาเทา่กบั 
10 นาท ี  
- อยูร่ะหวา่งการพจิารณาอัตราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บาท 

  
 

35) ผูข้อท ำส ำเนำภำพเคลือ่นไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตำมขอ้ 29 ขอ้ 

30 จะตอ้งน ำแถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 
มำเอง หำกผูข้อท ำส ำเนำไมไ่ดน้ ำมำและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ

จดหมำยเหตุแหง่ชำตใิหช้ ำระคำ่แถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีง 

แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรำ แผน่ Compact Disc ส ำหรบั
บนัทกึ VCD หรอื DVD แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

36) ผูข้อท ำส ำเนำภำพเคลือ่นไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตำมขอ้ 29 ขอ้ 
30 จะตอ้งน ำแถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 

มำเอง หำกผูข้อท ำส ำเนำไมไ่ดน้ ำมำและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ
จดหมำยเหตุแหง่ชำตใิหช้ ำระคำ่แถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีง 

แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรำ แถบบนัทกึภำพ มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

37) ผูข้อท ำส ำเนำภำพเคลือ่นไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตำมขอ้ 29 ขอ้ 

30 จะตอ้งน ำแถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 
มำเอง หำกผูข้อท ำส ำเนำไมไ่ดน้ ำมำและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ

จดหมำยเหตุแหง่ชำตใิหช้ ำระคำ่แถบบนัทกึภำพ แถบบนัทกึเสยีง 

แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรำ แถบบนัทกึเสยีง มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

38) คำ่บรกิำรอืน่ๆ : ในกรณีผูใ้ชบ้รกิำรไดน้ ำเครือ่งคอมพวิเตอรแ์บบ
พกพำ (NoteBook หรอื Laptop) เขำ้มำใชโ้ดยใชก้ระแสไฟฟ้ำ

ของหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิใหช้ ำระคำ่บรกิำรใชก้ระแสไฟฟ้ำใน

อตัรำคร ัง้ละ /วนั 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม่))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยข์อ้มลูและรับเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยข์อ้มลูและรับเรือ่งรอ้งเรยีนของส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ  ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท:์ 02 356 5440,02 281 1599 ตอ่ 103,230,233 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบขอถา่ยส าเนาเอกสารจดหมายเหตลุายลกัษณ์ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ใบขอส าเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตน ำเอกสำรจดหมำยเหตใุนหอจดหมำยเหตแุหง่ชำติ

ออกไปจดัแสดงนอกสถำนทีเ่ป็นกำรช ัว่ครำว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวดที ่2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 14 ก าหนดใหเ้ก็บรักษา

เอกสารจดหมายเหตไุวท้ีห่อจดหมายเหตแุหง่ชาต ิหากผูใ้ดประสงคจ์ะน าออกแสดง ณ ทีใ่ด ๆ เป็นการชัว่คราว หรอืเพือ่

ซอ่มแซม หรอืดว้ยเหตจุ าเป็นอืน่ใด ตอ้งขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากรกอ่น 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
โทรศพัท:์ 02 356 5440, 02 2811599 ตอ่ 103, 230 

โทรสาร : 02 281 5341 

เว็บไซต:์ www.nat.go.th 
อเีมล:์ contact@nat.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่หนังสอืแจง้ความประสงคพ์รอ้มแผนงาน/โครงการโดยตอ้งมี

หนังสอืรับรองจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

น าเขา้พจิารณาในทีป่ระชมุส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

3) - 
น าเสนออธบิดกีรมศลิปากรเพือ่วนิจิฉัย 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ค ำขอใบอนุญำตกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตใุนหอจดหมำยเหตุ

แหง่ชำตอิอกไปจดัแสดงนอกสถำนทีเ่ป็นกำรช ัว่ครำว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

บญัชรีำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตทุีข่ออนุญำตน ำออกไปจำก

ส ำนกัหอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

3) 

 

แผนงำน/โครงกำรกำรจดัแสดงเอกสำรจดหมำยเหตุ 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ(กรณีผูข้ออนุญาตเิป็นบคุคลธรรมดา) 
- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ใชห้นังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูป

ถา่ยของกรรมการผูจ้ัดการ/ผูจ้ัดการมายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีแ่ทนได)้ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืสญัญำกำรน ำเอกสำรจดหมำยเหตอุอกจำกส ำนกัหอ
จดหมำยเหตแุหง่ชำต ิตำมหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ร่างสญัญาในการน าเอกสารจดหมายเหตอุอกไปเพือ่จัด

แสดง ซอ่มแซม หรอืเหตจุ าเป็นเพิม่เตมิ) 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

6) 

 

แผนผงัแสดงทีต่ ัง้ของสถำนทีท่ ีจ่ะน ำเอกสำรจดหมำยเหตไุปจดั

แสดง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 

6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที่
ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองใหใ้ชส้ถำนทีเ่พือ่จดัแสดงเอกสำรจดหมำยเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เป็นหนังสอืทีอ่อกโดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานทีจั่ดแสดง) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพฯ 

10300 โทรศพัท:์ 02 281 1599 ตอ่ 104,228,150 โทรสาร: 02 628 5172 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับใบอนุญาตน าเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหง่ชาตอิอกไปจัดแสดงนอกสถานที ่เป็นการ
ชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุีข่ออนุญาตน าออกไปจากส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรสง่หรอืน ำเอกสำรจดหมำยเหตอุอกนอกรำชอำณำจกัร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

     ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวด 3 การคุม้ครองเอกสารจดหมายเหต ุมาตรา 20 ก าหนดหา้มมใิห ้

ผูใ้ดสง่หรอืน าเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักร เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากรโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตร ีหากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรับไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน ทา่วาสกุร ี
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท:์ 0 2281 8883 

0 2282 1660 ตอ่ 103,230 
เว็บไซต ์: www.nat.go.th 

อเีมล ์: contact@nat.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูท้ีจ่ะสง่หรอืน าเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักรยืน่

ขอใบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป))  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

ผูอ้ านวยการส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิพจิารณาและ

น าเสนออธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายบรหิารงานทั่วไป))  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ

 

3) - 

อธบิดกีรมศลิปากรขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวง
วฒันธรรม 

(หมายเหต:ุ (กระทรวงวฒันธรรม))  

3 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขออนุญำตสง่หรอืน ำเอกสำรจดหมำยเหตอุอกนอก
รำชอำณำจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(ใหร้ะบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักร 

สถานทีท่ีจ่ะสง่ รวมทัง้ระยะเวลาในการสง่หรอืน าออกนอกราชอาณาจักร
ส าหรับกรณีสง่หรอืน าออกไปชัว่คราว) 

2) 
 

บญัชรีำยกำรเอกสำรจดหมำยเหตทุีข่ออนุญำตน ำออกนอก
รำชอำณำจกัร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

3) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา) 

- -กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ใชห้นังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูป
ถา่ยของกรรมการผูจ้ัดการ/ผูจ้ัดการ มายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีแ่ทนได)้ 

กรมการปกครอง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีผูย้ืน่ค าขออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกใหไ้ม่

เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่
เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค าขออนุญาตเป็นนิติบิคุคล) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0 2356 5440,0 

2281 1599 ตอ่ 103,230 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th / เว็บไซตข์องส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิwww.nat.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอรับใบอนุญาตสง่หรอืน าเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชัว่คราว 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุีข่ออนุญาตน าออกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรผลติหรอืท ำซ ำ้จดหมำยเหตใุนเชงิพำณิชย ์
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวด 2 ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 16 ก าหนดวา่ ผูใ้ด

ประสงคจ์ะท าการผลติหรอืท าซ ้าเอกสารจดหมายเหตทุีเ่ก็บรักษาอยูใ่นหอจดหมายเหตแุหง่ชาตไิมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นเพือ่

ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร กอ่นเริม่ด าเนนิการ หากฝ่า

ฝืนตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ 100,000 บาท (หนึง่แสนบาท) 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

ทีอ่ยู่: ถนนสามเสน ทา่วาสกุร ี
เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

โทรศพัท:์ 02 3565440 , 02 2811599 ตอ่ 230,234 
เว็บไซต:์ contact@nat.go.th 

อเีมล ์: contact@nat.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 11 วนั 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่หนังสอืพรอ้มแบบฟอรม์การผลติ การท าซ ้าในเชงิพาณชิย ์

แจง้ความประสงคข์อท าส าเนา โดยมรีายละเอยีดวตัถปุระสงค์

ของการท าส าเนา จ านวนทีจ่ะผลติและหลกัฐานของผูข้อ
ด าเนนิการ 

(หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร 
))  

1 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) กำรพจิำรณำ 

น าเขา้พจิารณาในทีป่ระชมุส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
เพือ่ใหค้ณะกรรมการมมีตเิห็นชอบและเสนออธบิดกีรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร))  

5 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาลงนามและท าหนังสอืแจง้ตอบผูย้ืน่

ความประสงค ์
(หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร))  

5 วนั ส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืค ำขออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใหร้ะบคุวามประสงคห์รอืวตัถปุระสงคใ์นการผลติ พรอ้มดว้ย

จ านวนทีจ่ะผลติ) 

- 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน/บตัรประจ ำตวัเจำ้หนำ้ทีข่องรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(น าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน,ใน

กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา, ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล 
ใชห้นังสอืทีท่างราชการออกใหท้ีม่รีูปถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/

ผูจ้ัดการ มายืน่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีแ่ทนได)้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำต/พระรำชำนุญำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ถา้เอกสารดงักลา่วเป็นเรือ่งเกีย่วเนือ่งดว้ยพระบรมวงศานุ
วงศ)์ 

- 

4) 

 

หนงัสอืยนิยอมจำกเจำ้ของลขิสทิธิ ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ถา้เอกสารดงักลา่วยังอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมาย
ลขิสทิธิ)์ 

ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

5) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีทีเ่ป็นนติบิคุคล) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ใชส้ าหรับกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกให ้

ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต น าเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำรกระดำษขนำด A4  

(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6 บาท 

  
 

2) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด A4 

(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  

 

3) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด F4 

(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6 บาท 

  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

4) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด F4 

(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

5) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด A3 

(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 16 บาท 

  
 

6) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ดว้ยเครือ่งถำ่ยเอกสำร กระดำษขนำด A3 

(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรม
ศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 50 บาท 

  
 

7) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 3 x 5 นิว้  

(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  
 

8) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 3 x 5 นิว้  

(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 90 บาท 

  
 

9) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 5 x 7 นิว้  

(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 120 บาท 

  

 

10) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 5 x 7 นิว้  

(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรม
ศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 360 บาท 

  

 

11) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 8 x 10 นิว้ 
(ส ำหรบัสญัชำตไิทย) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 210 บาท 
  

 

12) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพถำ่ยขำวด ำ ขนำด 8 x 10 นิว้  
(ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 630 บาท 
  

 

13) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย 
เป็นไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R 

 ควำมละเอยีดของภำพ 200 dpi (สญัชำตไิทย) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  
 

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

14) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย 

เป็นไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R 
 ควำมละเอยีดของภำพ 200 dpi (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

15) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย 
เป็นไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R 

 ควำมละเอยีดของภำพ 800 dpi (สญัชำตไิทย) ภำพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 270 บาท 
  

 

16) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพจำกสไลด ์ฟิลม์เนกำตฟี และภำพถำ่ย 

เป็นไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R 
 ควำมละเอยีดของภำพ 800 dpi (สญัชำตอิืน่) ภำพละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 810 บาท 

  
 

17) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้แผนที ่แผนผงั หรอืแบบแปลนซึง่เป็นภำพขำวด ำ 

หรอืภำพส ีคดิคำ่บรกิำรน ำส ำเนำออกไปท ำทีร่ำ้นคำ้นอก 
หอจดหมำยเหตแุหง่ชำต ิ(แผน่ละ) 

(หมายเหต:ุ (- สว่นคา่ผลติ การท าซ า้เอกสารจดหมายเหตเุก็บตามราคา
ทีร่า้นคา้ก าหนด 

- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรือ่ง 
อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 40 บาท 

  
 

18) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ลงบน 

กระดำษขนำด A4 (ส ำหรบัสญัชำตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 

กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 

  
 

19) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์ลงบน 

กระดำษขนำด A4 (ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) แผน่ละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 30 บาท 

  

 

20) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์เป็น 

ไมโครฟิลม์ขนำด 35 มม. (ส ำหรบัสญัชำตไิทย) มว้นละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,400 บาท 

  

 

21) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ไมโครฟิลม์ กรณีท ำส ำเนำไมโครฟิลม์เป็น 
ไมโครฟิลม์ขนำด 35 มม. (ส ำหรบัสญัชำตอิืน่) มว้นละ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 
  

 

22) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพเคลือ่นไหว และแถบบนัทกึเสยีง 
ภำพเคลือ่นไหวระบบ Analog นำทลีะ 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

23) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพเคลือ่นไหว และแถบบนัทกึเสยีง  
แถบบนัทกึเสยีงระบบ Analog นำทลีะ 

 คำ่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรม
ศลิปากร เรือ่ง อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิาร
อืน่ๆ))  

 

24) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพเคลือ่นไหว และแถบบนัทกึเสยีง  
ภำพเคลือ่นไหวดว้ย VCD หรอื DVD หรอืบนัทกึเป็นไฟล ์MPEG2  

(10 นำทแีรก) 

(หมายเหต:ุ (- เกนิกวา่ 10 นาท ีนาทลีะ 20 บาท 
- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการท าส าเนาเทา่กบั 10 นาท ี

- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรือ่ง 
อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

25) กำรผลติ กำรท ำซ ำ้ภำพเคลือ่นไหว และแถบบนัทกึเสยีง 

แถบบนัทกึเสยีงทีบ่นัทกึเป็นไฟล ์MP3 หรอื WAV (10 นำทแีรก) 
(หมายเหต:ุ (- เกนิกวา่ 10 นาท ี นาทลีะ 10 บาท 

- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการท าส าเนาเทา่กบั 10 นาท ี
- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรือ่ง 
อตัราคา่ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอืน่ๆ))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200    (หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ ถนนสามเสน ทา่วาสกุร ีเขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 โทรศพัท:์ 02 356 5440 , 02 

281 1599 ตอ่ 230,234 โทรสาร 02 281 5341    (หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th / เว็บไซตข์องส านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิwww.nat.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561  (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

        **คูม่อืส าหรับประชาชน การผลติหรอืท าซ ้าจดหมายเหตใุนเชงิพาณิชย ์สามารถใหบ้รกิารไดเ้มือ่มรีะเบยีบ ประกาศ แบบฟอรม์ 
ทีใ่ชบ้ังคับตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพุทธศักราช 2556 แลว้ (ปัจจุบรักลุม่นติกิาร กรมศลิปากร ก าลงัพจิารณาอยู่) 

        ผูข้อท าส าเนาภาพเคลือ่นไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงจะตอ้งน าแถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน์ หรอื DVD มาเอง 
หากผูข้อท าส าเนาไม่ไดน้ ามาและประสงคจ์ะใชว้สัดขุองหอจดหมายเหตแุหง่ชาตใิหช้ าระคา่แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง 

แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัราดงัตอ่ไปนี้ 

 แผน่ Compact Disc ส าหรับบันทกึ VCD หรอื DVD  แผน่ละ 60 บาท 
 แถบบนัทกึภาพ มว้นละ 200 บาท 

 แถบบนัทกึเสยีง มว้นละ 100 บาท 



         ทัง้นีต้อ้งมอบเอกสารทีจั่ดท าเพือ่จ าหน่ายเสร็จเรยีบรอ้ย ใหส้ านักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิจ านวน 10 ชดุ เพือ่เก็บเป็น

ตวัอยา่ง 
 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอนสุำวรยีแ์หง่ชำต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะท าการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตติอ้งยืน่ค าขออนุญาตตอ่อธบิดกีรมศลิปากรพรอ้มเอกสารตามทีก่ าหนดใน

ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจ าลองพระพุทธรูปส าคญั พ.ศ.2520 

2. เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจะตรวจสอบพระราชประวตัขิองพระมหากษัตรยิห์รอืประวัตขิองบคุคลส าคัญทีจ่ะขออนุญาต

กอ่สรา้งอนุสาวรยี ์ตลอดจนเหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้ง สถานทีป่ระดษิฐาน รูปลักษณะ/แบบรายการ/ขนาดของ

อนุสาวรยี ์ค าจารกึ รายละเอยีดในการกอ่สรา้ง ประวตัขิองประตมิากร และหน่วยงาน/บคุคลทีรั่บผดิชอบในการกอ่สรา้งพระบรม

ราชานุสาวรยี ์หรอือนุสาวรยีบ์คุคลส าคญั 

3. สถานทีท่ีจ่ะประดษิฐานอนุสาวรยีต์อ้งเป็นสถานทีท่ีป่ระชาชนสามารถเขา้ไปสกัการะไดส้ะดวก และตอ้งเป็นทีส่ถานทีท่ีส่งา่

งามและสอดคลอ้งกบักบัประวัตขิองพระมหากษัตรย ์หรอืบคุคลส าคญัทจีะขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์

4. ในกรณีทีเ่ป็นการขออนุญาตกอ่สรา้งพระบรมราชานุสาวรยีข์องพระมหากษัตรยิใ์นพระบรมราชจักรวีงศ ์เมือ่กรมศลิปากร

พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรูปแบบแลว้จะตอ้งน าเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพือ่น าความกราบบงัคมทลูขอ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผา่นส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี

5. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการกอ่สรา้งอนุสาวรยีใ์หอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้ออนุญาต ทัง้นีรวมถงึคา่ใชจ้า่ยของเจา้หนา้ทีก่รม

ศลิปากรทีต่อ้งเดนิทางไปตรวจสอบสถานทีป่ระดษิฐานอนุสาวรยีด์ว้ย 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์0 2221 7811/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร 
93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 
106/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 76 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตยืน่หนังสอืขออนุญาตพรอ้มดว้ยเอกสาร
ประกอบการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบดว้ย))  

1 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตรวจสอบพระราชประวตัขิอง
พระมหากษัตรยิห์รอืบคุคลส าคัญ ตลอดจนสถานทีป่ระดษิฐาน 

รูปแบบ รายละเอยีดการกอ่สรา้ง ประวตัปิระตมิากร หน่วยงาน/
นติบิคุคลทีรั่บผดิชอบการกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์ค าจารกึ เพือ่

รวบรวมน าเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการอนุสาวรยี์
แหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักชา่งสบิหมู ่ส านักสถาปัตยกรรม และส านัก
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบ))  

30 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิพจิารณารายละเอยีดเกีย่วกับ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิไดแ้ก ่สถานทีป่ระดษิฐาน 

เหตผุลในการกอ่สรา้ง ผลงาน/ประวตัปิระตมิากร รูปตน้แบบของ
อนุสาวรยี ์แบบแทน่ฐานประดษิฐาน และค าจารกึ เพือ่มมีตวิา่

เห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบ โดยการพจิารณาจะค านงึถงึประโยชน์
ในทางสรา้งสรรคเ์พือ่สง่เสรมิและนอ้มน าใจมหาชนใหร้ าลกึถงึ

เกยีรตคิณุของบคุคลส าคัญของชาตแิละ การธ ารงรักษา

เอกลักษณ์และความมั่นคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
เป็นประการส าคญั   (หมายเหต:ุ -)  

30 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ในกรณีทีค่ณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิเห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์กรมศลิปากรจะมหีนังสอืแจง้ผูข้ออนุญาต

ทราบ 
(หมายเหต:ุ (1)กรณีคณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาตเิห็นชอบ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยีด์งักลา่วเป็นพระบรมราชานุสาวรยีข์อง
พระมหากษัตรยิใ์นพระบรมราชจักรวีงศ ์กรมศลิปากรจะน าเสนอ
เรือ่งตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพือ่น าความกราบ
บงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผา่นส านัก
เลขาธกิารคณะรัฐมนตร(ี30 วนัท าการ) 2)ส านักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรแีจง้พระบรมราชวนิจิฉัยใหก้รมศลิปากรทราบ(ทัง้นี้
สดุแตจ่ะมพีระบรมราชวนิจิฉัยแจง้จากส านักพระราชวงัเมือ่ใด) 

3)กรมศลิปากรแจง้การไดรั้บพระบรมราชานุญาตหรอืไม่ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบ))  

15 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญำตกอ่สรำ้งอนุสำวรยี ์(ส ำหรบัสว่นรำชกำร) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีประชาชนทั่วไป/นติบิคุคล ใหย้ืน่แบบขออนุญาต

กอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต)ิ 

ส านักชา่งสบิหมู ่

2) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทัว่ไป/นติบิคุคล 
- หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั่วไป/นติบิคุคล โดย

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หนังสอืรับรองตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

4) 

 

พระรำชประวตัขิองพระมหำกษตัรยิ ์หรอืประวตัขิองบุคคลส ำคญัที่

ขออนุญำตกอ่สรำ้งอนุสำวรยี ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นกำรกอ่สรำ้งอนุสำรยี ์

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนผงัแสดงสถำนทีป่ระดษิฐำนอนุสำวรยี ์พรอ้มท ัง้บรเิวณ
ใกลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

รูปลกัษณะ ขนำด แบบรำยกำร แผนผงั และรำยละเอยีด

ประกอบกำรกอ่สรำ้งอนุสำวรยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

รำ่งค ำจำรกึ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

รำยละเอยีดของหนว่ยงำน บุคคล หรอืนติบิุคคลทีร่บัผดิชอบกำร
กอ่สรำ้งอนุสำวรยี ์

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

ประวตัแิละผลงำนของประตมิำกรผูจ้ดัท ำรูปตน้แบบอนุสำวรยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เลขที ่93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106 

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจ าลองพระพุทธรูปส าคญั พ.ศ.2520 

ขอ้ 2 ในระเบยีบนี้ 
 

“พระบรมราชานุสาวรยี”์ หมายความวา่ อนุสาวรยีข์องพระมหากษัตรยิซ์ ึง่ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกจิเป็นคณุอยา่งยิง่ใหญ่

แกช่าตไิทยในยุคสมัยตา่ง ๆ ตามทีม่เีรือ่งหรอืพระนามปรากฏในเอกสารหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีและพระบรม
ราชานุสาวรยีนั์น้จะไดป้ระดษิฐานไวใ้นทีส่าธารณะหรอื ณ ทีซ่ ึง่เปิดใหม้หาชนสกัการบชูาและชมได ้

 
“อนุสาวรยีบ์คุคลส าคัญ” หมายความวา่ สิง่กอ่สรา้งทีเ่ป็นเครือ่งหมายนอ้มน าร าลกึถงึวรีกรรมหรอืคณุความดขีองบคุคลทีไ่ด ้

ประกอบกรณียกจิเป็นคณุประโยชนอ์ย่างยิง่ใหญ่ไวแ้กบ่า้นเมอืงไทย สมควรจะสรา้งอนุสาวรยีไ์วใ้หป้รากฏ เพือ่เป็นทีร่วมพลงัใจ 

ศรัทธา และความนยิมนับถอืของประชาชน และเป็นแบบฉบบัแกอ่นุชนไทยสบืตอ่ไป และสิง่กอ่สรา้งนัน้จะไดป้ระดษิฐานไวใ้นที่
สาธารณะ หรอื ณ ทีซ่ ึง่เปิดใหม้หาชนสกัการบชูาหรอืชมได ้

 
“พระพุทธรูปส าคญั” หมายความวา่ พระพุทธรูปทีเ่ป็นปชูนียวัตถ ุประดษิฐานในพระบรมมหาราชวงั พระอารามหลวง สถานที่

ราชการ หรอืวดัส าคัญประจ าทอ้งถิน่ และเป็นทีเ่คารพสกัการะอยา่งสงูของมหาชน ตามบัญชรีายพระนามแนบทา้ยระเบยีบนี้และ

ซึง่จะไดป้ระกาศเพิม่เตมิเป็นคราว ๆ ไป 
 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบขออนุญาตก�อสร�างอนุสาวรีย�แห�งชาติ 

  เขียนท่ี..................................... 
 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

เรื่อง  ขออนุญาตก�อสร�างอนุสาวรีย�แห�งชาติ 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส�งมาด�วย  ๑. สําเนาพระราชประวัติของพระมหากษัตริย� หรือประวัติของบุคคลสําคัญท่ีขออนุญาต 
                       ก�อสร�างอนุสาวรีย� 
                   ๒. เหตุผลและวัตถุประสงค�ในการก�อสร�างอนุสาวรีย� 
                   ๓. แผนผังแสดงสถานท่ีประดิษฐานอนุสาวรีย� พร�อมท้ังบริเวณใกล�เคียง 
 ๔. รูปลักษณะ ขนาด แบบรายการ แผนผัง และรายละเอียดประกอบการก�อสร�างอนุสาวรีย� 

 ข�าพเจ�า........................................................... บัตรประจําตัว............................................
เลขท่ี............................................ออกให� ณ......................................... บ�านเลขท่ี....................หมู�ท่ี............
ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย�...........................
โทรศัพท�.................................................... 
มีความประสงค�ขออนุญาตก�อสร�างอนุสาวรีย�แห�งชาติ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส�งมาด�วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         (ลงชื่อ).............................................ผู�ขออนุญาต 
                                                          (.........................................................................) 
 

 

 

 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตจ ำลองพระพทุธรปูส ำคญั 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูป้ระสงคจ์ะจ าลองพระพุทธรูปส าคญัตามบญัชรีายนามแนบทา้ยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยี์

แหง่ชาตแิละการจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ พ.ศ.2520 ตอ้งยืน่ค าขออนุญาตตอ่อธบิดกีรมศลิปากรพรอ้มเอกสารทีก่ าหนดใน

ระเบยีบ 

2. เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายจะตรวจสอบเหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการจ าลองพระพุทธรูปส าคญั รูปลักษณะ แบบรายการ ขนาด

ทีข่อจ าลอง รายละเอยีดในการจ าลอง ประวตั/ิผลงานของประตมิากร รวมทัง้หน่วยงาน/บคุคล/นติบิคุคลทีรั่บผดิชอบในการ

จ าลองพระพุทธรูปส าคญั 

3. ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตประสงคจ์ะใหก้รมศลิปากรพจิารณาในขัน้หลกัการและความด ารริเิริม่ ผูอ้นุญาตอาจแนบแคช่ือ่และ

ประวตัคิวามส าคญัของพระพุทธรูปทีข่อจ าลอง รวมทัง้เหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการขอจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ มาพรอ้มกับค า

ขออนุญาต 

4. เมือ่กรมศลิปากรพจิารณาใหค้วามเห็นชอบรูปแบบของพระพุทธรูปส าคญัทีข่อออนุญาตจ าลองแลว้ จะตอ้งน าเสนอ

รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพือ่น าความกราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผ่านส านักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ี

5. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการขออนุญาตจ าลองพระพุทธรูปส าคัญใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้ออนุญาต ทัง้นีร้วมถงึคา่ใชจ้า่ย

ของเจา้หนา้ทีข่องกรมศลิปากรทีต่อ้งเดนิทางไปตรวจสอบการจ าลองพระพุทธรูปส าคญัดว้ย 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

 

 ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์0 2221 7811/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร 
93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 
106/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 76 วนัท าการ 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตยืน่หนังสอืขออนุญาตพรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐาน

1 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ประกอบการพจิารณา 

(หมายเหต:ุ (ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบดว้ย))  

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายด าเนนิการตรวจสอบเหตผุล/

วตัถปุระสงคใ์นการจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ รูปลักษณะ แบบ

รายการ ขนาดทีข่อจ าลอง รายละเอยีดในการจ าลอง ประวตั/ิ
ผลงานของประตมิากร รวมทัง้หน่วยงาน/บคุคล/นติบิคุคลที่

รับผดิชอบในการจ าลองพระพุทธรูปส าคัญ เพือ่รวบรวมน าเสนอ
เขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ (ส านักชา่งสบิหมู ่ส านักสถาปัตยกรรม และส านัก
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบ))  

30 วนัท าการ กรมศลิปากร 
 

3) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาตพิจิารณารายละเอยีดเกีย่วกบั

การจ าลองพระพุทธรูปส าคญั เพือ่มมีตวิา่เห็นชอบหรอืไม่

เห็นชอบ โดยการพจิารณาจะค านงึถงึประโยชนใ์นทาง
สรา้งสรรคเ์พือ่สง่เสรมิแนะนอ้มน าใจมหาชนใหนร าลกึถงึการ

ธ ารงเอกลักษณ์และความมั่นคงของชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์เป็นประการส าคญั 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัท าการ กรมศลิปากร 
 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ในกรณีทีค่ณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิเห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ

ใหจ้ าลองพระพุทธรูปส าคญั กรมศลิปากรจะมหีนังสอืแจง้ผูข้อ
อนุญาตทราบ 

(หมายเหต:ุ (1) ในกรณีทีค่ณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาติ
เห็นชอบการจ าลองพระพุทธรูปส าคญั กรมศลิปากรจะน าเสนอ
เรือ่งดงักลา่วตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวัฒนธรรมเพือ่น าความ
กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผ่าน
ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร(ี30 วนัท าการ) 
2) ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีจง้พระบรมราชวนิจิฉัยใหก้รม
ศลิปากรทราบ (ทัง้นี้สดุแตจ่ะมพีระบรมราชวนิจิฉัยแจง้จาก
ส านักพระราชวงัเมือ่ใด) 

3) กรมศลิปากรแจง้การไดรั้บพระบรมราชานุญาต หรอืไม่ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาต ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ (15 วนัท าการ)))  

15 วนัท าการ กรมศลิปากร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

หนงัสอืขออนุญำตจ ำลองพระพทุธรูปส ำคญั (ส ำหรบัสว่นรำชกำร) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีประชาชนทัว่ไป/นติบิคุคล ใหย้ืน่แบบขออนุญาต

จ าลองพระพุทธรูปส าคญั) 

ส านักชา่งสบิหมู ่

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทัว่ไป/นติบิคุคล 

- หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั่วไป/นติบิคุคล โดย

หนังสอืรับรองตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

4) 
 

ชือ่และประวตัคิวำมส ำคญัของพระพุทธรูปทีข่อจ ำลอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นกำรขอจ ำลองพระพุทธรูปส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

รูปลกัษณะ ขนำด หรอืแบบรำยกำรของพระพุทธรูปทีจ่ ำลองแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

จ ำนวนทีข่อจ ำลอง และชนดิของวสัดุทีใ่ชจ้ ำลอง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

รำยละเอยีดของหนว่ยงำน บุคคล หรอืนติบิุคคลทีร่บัผดิชอบ
ด ำเนนิกำรจ ำลองพระพุทธรูปส ำคญั 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

ประวตัแิละผลงำนของประตมิำกรผูจ้ดัท ำรูปตน้แบบพระพทุธรูปที่

ขอจ ำลอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เลขที ่93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบขออนุญาตจ าลองพระพุทธรูปส าคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 

บญัชรีายนามพระพุทธรูปส าคัญแนบทา้ยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจ าลอง

พระพุทธรูปส าตัญ พ.ศ.2520 

 
1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร (แกว้มรกต) 

 
2. พระพุทธยอดฟ้าจฬุาโลก 

 
3. พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั 

 

4. พระสมัพุทธพรรณี (วดัพระศรรัีตนศาสดาราม) 
 

5. พระพุทธบษุยรัตน จักรพรรดพิมิลมณีมัย 
 

6. พระพุทธมหามณีรัตนปฏมิากร (แกว้มรกตนอ้ย) 

 
7. พระพุทธบษุยรัตนนอ้ย 

 
8. พระนรัินตราย 

 

9. พระพุทธเพชรญาณ 
 

10. พระพุทธนรสหี ์
 

11. พระชยันวรัตน 
 

12. พระพุทธสหิงิค ์(พระทีน่ั่งพุทไธสวรรย ์พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนคร) 

 
13. พระพุทธเทวปฏมิากร 

 
14. พระพุทธศาสดาฯ 

 

15. พระพุทธมารวชิยั 
 

16. พระพุทธโลกนาถ 
 

17. พระพุทธชนิกร (วดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม) 



 

18. พระพุทธชนิสหี ์(วดัพระเชตพุนวมิลมังคลาราม) 
 

19. พระพุทธปาลไิลย ์
 

20. พระศรศีากยมนุี 

 
21. พระพุทธตรโีลกเชษฐ 

 
22. พระพุทธรรมสิรราช 

 
23. พระพุทธนฤมติร 

 

24. พระพุทธชนิสหี ์(วดับวรนเิวศวหิาร) 
 

25. พระศาสดา (วดับวรนเิวศวหิาร) 
 

26. พระโต 

 
27. พระไสยา 

 
28. พระพุทธวชริญาณ 

 
29. พระพุทธปัญญาอัคคะ 

 

30. พระสมุทรนนินาท 
 

31. พระพุทธออนันตคณุอดลุยบพติร 
 

32. พระพุทธสหิงิคปฏมิากร 

 
33. พระพุทธองัครีส 

 
34. พระพุทธชนิราช (วดัเบญจมบพติรดสุติวนาราม) 

 

35. พระสกัยสงิห ์
 

36. พระหรภิญุชยัโพธสิตัว ์
 

37. พระพุทธนรสหีน์อ้ย 
 

38. พระอฎัฐารส ศรสีคุตทศพลญาณบพติร 

 
39. พระพุทธไตรรัตนายก (วดักลัยาณมติร) 

 
40. พระศาสดา (วดัสวุรรณาราม) 

 

41. พระสมัพุทธพรรณี (วดัราชาธวิาสวหิาร) 
 

42. พระทศพลญาณ ปางมารวชิยั 
 

43. พระสทิธารถ 
 



44. พระเศรษฐตมมนุี 

 
45. พระสรุภีพีุทธพมิพ ์

 
46. พระสหิงิค ์(วดัพระปฐมเจดยี)์ 

 

47. พระพุทธชนิราช (วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุจังหวัดพษิณุโลก) 
 

48. พระร่วงโรจนฤทธิ ์ศรอีนิทราทติยธ์รรมโมภาส มหาวชริาวธุราชปชูนยีบพติร 
 

49. พระสมัพุทธมนุ ี
 

50. พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส 

 
51.พระพุทธมหาโลกาภนัินท ์

 
52. พระพุทธไตรรัตนนายก (วดัพนัญเชงิ) 

 

53. พระเสรมิ 
 

54. พระแซกค า 
 

55. พระฉันสมอ 
 

56. พระใส 

 
57. พระแสนเมอืงมหาชยั 

 
58. พระแสนเมอืงเชยีงแตง 

 

59. พระอนิทรแปลง 
 

60. พระอรุณ 
 

61. พระศรศีากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสทุรรศน์ 

 
 

 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 

  เขียนท่ี..................................... 

 วันท่ี.................เดือน........................พ.ศ................. 

เรื่อง  ขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 

เรียน  อธิบดีกรมศิลปากร 

สิ่งท่ีส$งมาด%วย  ๑. สําเนาชื่อประวัติความสําคัญของพระพุทธรูปท่ีขอจําลอง 

                   ๒. เหตุผลและวัตถุประสงค-ในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 

                   ๓. รูปลักษณะ ขนาด หรือแบบรายการของพระพุทธรูปท่ีจําลองแล%ว 

 ๔. จํานวนท่ีขอจําลองและชนิดของวัสดุท่ีใช%จําลอง 

 ข%าพเจ%า........................................................... บัตรประจําตัว............................................

เลขท่ี............................................ออกให% ณ......................................... บ%านเลขท่ี....................หมู$ท่ี............

ตรอก/ซอย.............................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..................................................

อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย-...........................

โทรศัพท-.................................................... 

มีความประสงค-ขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ รายละเอียดตามสิ่งท่ีส$งมาด%วย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                         (ลงชื่อ).............................................ผู%ขออนุญาต 

                                                         (..........................................................................) 

 

 

 

 

 

 



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : ขออนญุำตใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. ผูข้ออนุญาตแสดงความจ านงขอใชโ้รงละครแหง่ชาตแิละกรอกแบบฟอรม์ขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิโดยระบรุายละเอยีดของ

กจิกรรม/การแสดง วัตถปุระสงคข์องการจัดกจิกรรม/การแสดง ระยะเวลาและก าหนดการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิพรอ้มรูปแบบ

รายการกจิกรรม/การแสดงอยา่งละเอยีด โดยตอ้งแสดงความจ านงก่อนการจัดกจิกรรม/การแสดงไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 

2. กรมศลิปากรจะอนุญาตใหใ้ชโ้รงละครแหง่ชาตเิพือ่จัดกจิกรรม/จัดการแสดงภายใตเ้งือ่นไขดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 เพือ่จัดกจิกรรมอนัเป็นการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 

    2.2 เพือ่สง่เสรมิหรอืรักษาไวซ้ึง่ความมั่นคงของประเทศหรอืความสามัคครีะหวา่งชาต ิตามครรลองแหง่การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย 

    2.3 เพือ่เทดิทนูชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์

    2.4 เพือ่กจิกรรมอืน่ใดทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาเห็นสมควรใหค้วามร่วมมอื 

3. ในกรณีทีผู่ข้ออนุญาตประสงคจ์ะจัดกจิกรรม/จัดการแสดงในโรงละครแหง่ชาตเิพือ่หารายได ้กรมศลิปากรจะอนุญาตให ้

กระท าไดเ้ฉพาะเพือ่น าเงนิรายไดไ้ปใชจ้่ายตามวตัถุประสงคด์ังตอ่ไปนี้ 

    3.1 โดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั 

    3.2 บ ารุงการกศุลสาธารณะหรอืการศกึษา 

    3.3 สมทบทนุเพือ่ความมั่นคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 

    3.4 ใชจ่า่ยในกจิการอืน่ใดทีอ่ธบิดกีรมศลิปากรเห็นสมควร 

4. กรมศลิปากรขอสงวนสทิธทิีจ่ะเลือ่นหรอืบอกเลกิการใชโ้รงละครแหง่ชาตโิดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ได ้หากกรมศลิปากร

มเีหตจุ าเป็นทีไ่มอ่าจหลกีเลีย่งได ้โดยผูข้ออนุญาตไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรมศลิปากรในทกุกรณี 

5. กรมศลิปากรมสีทิธยิกเลกิการอนุญาตไดท้นัทหีากการจัดกจิกรรมหรอืการจัดแสดงในโรงละครแหง่ชาตขิดัตอ่เงือ่นไขทีร่ะบใุน

ระเบยีบกรมศลิปากร 

6. ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นิของกรมศลิปากรไมว่า่กรณีใดอนัเนือ่งมาจากการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิผูข้ออนุญาต

ตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายแกก่รมศลิปากรภายใน 15 วนันับแต่ว่นัทีผู่ข้ออนุญาตไดรั้บแจง้ราคาประเมนิความเสยีหายจากกรม

ศลิปากร 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

       2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

       3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

       4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส านักการสงัคตี กรมศลิปากร 
2 ถนนราชนิ ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
10200 โทรศพัท:์ 0 2225 9097/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ี
119 หมู ่1  ถนนกรุงเทพ-ชยันาท ต าบลสนามชยั  อ าเภอเมอืง
สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี 72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5112/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวดันครราชสมีา 
444 หมู ่10 ถนนมติรภาพ ต าบลโคกกรวด อ าเภอเมอืง จังหวัด
นครราชสมีา 30280 โทรศพัท:์ 0 4446 6202/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

- ผูข้ออนุญาตยืน่หนังสอืแสดงความจ านงขอใชโ้รงละคร
แหง่ชาต ิและกรอกแบบฟอรม์ขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ

- เจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดการขอ

อนุญาต ระยะเวลาการจัดกจิกรรม 
(หมายเหต:ุ (โรงละครแหงชาตภิาคตะวนัตก จังหวัดสพุรรณบรุ ี
และโรงละครแหง่ชาตภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวดั
นครราชสมีา เป็นหน่วยงานร่วมรับผดิชอบดว้ย))  

1 วนัท าการ ส านักการสงัคตี 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีน่ าเรือ่งขอใชส้ถานทีโ่รงละครแหง่ชาตเิสนอ
ผูอ้ านวยการส านักการสงัคตี เพือ่น าเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากร

พจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (โรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร ด าเนนิการ 1 

วนัท าการ, โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวัดสพุรรณบรุ ี
ด าเนนิการ 3 วนัท าการ และโรงละครแหง่ชาตภิาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ จังหวดันครราชสมีา ด าเนนิการ 3 วนัท า
การ))  

3 วนัท าการ ส านักการสงัคตี 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
กรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต

ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ 
ในกรณีทีก่รมศลิปากรอนุญาตจะแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาจัดท า

ขอ้ตกลงการใชโ้รงละครแหง่ชาตแิละช าระคา่ธรรมเนยีมการใช ้

โรงละครแหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ (โรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร ด าเนนิการ 2 

วนัท าการ, โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวัดสพุรรณบรุ ี
ด าเนนิการ 3 วนัท าการ และโรงละครแหง่ชาตภิาค
ตะวนัออกเฉยีงเหนือ จังหวดันครราชสมีา ด าเนนิการ 3 วนัท า
การ))  

3 วนัท าการ ส านักการสงัคตี 
 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบค ำขอใชโ้รงละครแหง่ชำต ิ

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- หรอืบตัรประจ าตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน ใหเ้จา้หนา้ที่

ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ซึง่หนังสอืตอ้งออกภายใน

ระยะเวลา 6 เดอืน นับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต 

- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยัน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถำ้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

รำยละเอยีดกำรจดักจิกรรม/กำรแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่บ ำรุง ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละครแหง่ชำต ิ

กรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่ (เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ีรอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานทีโ่ดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

2) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 
โรงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่  

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  

 

3) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรมหรอืจดัแสดง 

ในโรงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่  
(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  
 

4) คำ่บ ำรุง ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร 

 (โรงใหญ)่ ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 

5) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
กรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่ ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 

(1,400 บำทตอ่ 60 นำท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 
  

 

6) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
กรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่ ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 

(7,500 บำท ตอ่ 150 นำท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 
  

 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

7) คำ่บ ำรุง ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรม หรอืจดัแสดงใน 

โรงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร (โรงเล็ก) 
(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานทีโ่ดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

8) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 

โรงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร (โรงเล็ก) 
(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

9) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชส้ถำนทีจ่ดักจิกรรมหรอืจดัแสดง 

ในโรงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร (โรงเล็ก) 
(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 

  
 

10) คำ่บ ำรุง ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิกรุงเทพมหำนคร 

(โรงเล็ก) ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  
 

11) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
 กรุงเทพมหำนคร (โรงใหญ)่ ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 

 (1,400 บำทตอ่ 60 นำท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 
  

 

12) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
 กรุงเทพมหำนคร (โรงเล็ก) ฝึกซอ้ม/เตรยีมงำน/เก็บงำน 

(6,000 บำท ตอ่ 150 นำท)ี 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  

 

13) คำ่บ ำรุง ส ำหรบักำรจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละครแหง่ชำต ิ
ภำคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ี(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  

 

14) คำ่สำธำรณูปโภค ส ำหรบักำรจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 
โรงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ี

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 
  

 

15) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ส ำหรบักำรจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 
โรงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ี

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ (300 บำท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 

(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

16) คำ่บ ำรุง ในกำรใชโ้รงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัตก 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีรอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  
 



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

17) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ
ภำคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ีรอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง 

รอบละ (2,000 บำทตอ่ 60 นำท)ี 

(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  

 

18) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชส้ถำนทีโ่รงละครแหง่ชำต ิ

ภำคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ีรอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง 
รอบละ (300 บำท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 

(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บ ารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  
 

19) คำ่บ ำรุง ส ำหรบักำรจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละครแหง่ชำต ิ

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ 

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  

 

20) คำ่สำธำรณูปโภค ส ำหรบักำรจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงใน 

โรงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ 

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 7,000 บาท 

  

 

21) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ส ำหรบักำรจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 
โรงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ 

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ (300 บำท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  

 

22) คำ่บ ำรุง ในกำรใชโ้รงละครแหง่ชำต ิภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 จงัหวดันครรำชสมีำ รอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง 

(เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  

 

23) คำ่สำธำรณูปโภค ในกำรใชโ้รงละครแหง่ชำต ิ
ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ รอบฝึกซอ้มกอ่น 

วนัแสดง (เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ 

(หมายเหต:ุ (- กรณีเตรยีมงาน 1,000 บาท ตอ่ 60 นาท ี
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  

 

24) คำ่ตอบแทนเจำ้หนำ้ที ่ในกำรใชโ้รงละครแหง่ชำต ิ

ภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครรำชสมีำ รอบฝึกซอ้มกอ่น 

วนัแสดง (เวลำไมเ่กนิ 150 นำท)ี รอบละ (300 บำท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที ่โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คำ่ธรรมเนยีม 300 บาท 

  

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
2) ส านักการสงัคตี กรมศลิปากร กรมศลิปากร 2 ถนนราชนิ ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศพัท:์ 0 2225 9097 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
3) โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ี119 หมู ่1 ถนนกรุงเทพ-ชยันาท ต าบลสนามชยั อ าเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5112 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
4) โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวดันครราชสมีา 444 บา้นดอน หมู ่10 ถนนมติรภาพ ต าบลโคก

กรวด อ าเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30280 โทรศพัท:์ 0 4446 6202 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
5) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบไุวข้า้งตน้))  
6) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 10 ถนนเทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

7) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
8) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบแสดงเอกสารส าหรับยืน่แบบค าขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแสดงเอกสารสําหรับย่ืนแบบคําขอใชโรงละครแหงชาติ

วันท่ี.................................................

ชื่อผูยื่นคําขอ........................................................................................................................................................

โปรดเขียนเครื่องหมาย /

(  ) นิติบุคคล (  ) บุคคลธรรมดา

ผูยื่นคําประสงคขอใชสถานท่ีโรงละครแหงชาติและไดยื่นเอกสารเพื่อประกอบแบบคําขอใชโรงละครฯ

โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน (   ) มี หรือ (   ) ไมมี

1. แบบคําขอใชโรงละครแหงชาติ

ฉบับจริง 1 ฉบับ ( )  มี            (     )   ไมมี

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล

ฉบับจริง 1 ฉบับ ( )  มี            (     )   ไมมี

หมายเหตุ (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ซ่ึงหนังสือตองออกภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจาก
วันท่ียื่นคําขออนุญาต, นําเอกสารตัวจริงมาแสดงตอเจาหนาท่ีเพื่อยืนยัน/ตรวจสอบ)

3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)

ฉบับจริง 1 ฉบับ ( )  มี            (     )   ไมมี

4. รายละเอียดการจัดกิจกรรม/การแสดง

ฉบับจริง 1 ฉบับ ( )  มี            (     )   ไมมี

5. กําหนดการใชโรงละครแหงชาติ

ฉบับจริง 1 ฉบับ ( )  มี            (     )   ไมมี



คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตจดัพมิพห์นงัสอืทีเ่ป็นลขิสทิธิข์องกรมศลิปำกร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

(1) ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืหรอืเอกสารทีก่รมศลิปากรเป็นผูม้ลีขิสทิธิ ์หรอืไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนนิการ

เกีย่วกบัลขิสทิธิ ์หรอืหนังสอืทีห่น่วยงานในกรมศลิปากรคน้ควา้เรยีบเรยีงขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดพมิพเ์พือ่การกศุลไม่

แสวงหาผลประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ใหย้ืน่ค าขอเป็นหนังสอืตอ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ ส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์ทัง้นี้

กรมศลิปากรขอสงวนสทิธิใ์นการไมอ่นุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืหากปรากฏวา่หนังสอืและเอกสารดงักลา่วควรสงวนไวเ้ป็น

ความลับ ยังไมส่มควรน าออกตพีมิพเ์ผยแพร่ในปัจจบุนั หรอืเป็นหนังสอืทีก่รมศลิปากรมโีครงการทีจ่ะด าเนนิงานอยา่งอืน่ไวแ้ลว้ 

(2) การจัดพมิพท์ีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่การกศุล ไดแ้ก ่การพมิพเ์พือ่แจกเป็นวทิยาทาน แจกเพือ่การกศุลสาธารณประโยชน ์หรอื

แจกเป็นมติรพลใีนงานมงคล หรอืงานอวมงคล โดยการขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืในกรณีนี้ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตพมิพไ์ม่

นอ้ยกวา่ 500 เลม่ 

(3) ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืตอ่กรมศลิปากรกอ่นวนังานไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากผูข้ออนุญาตมคีวาม

เป็นเร่งดว่นไมส่ามารถขออนุญาตขอพมิพห์นังสอืลว่งหนา้กอ่น 30 วนัได ้ใหร้ะบเุหตผุลในค าขอขออนุญาต โดยหากกรม

ศลิปากรพจิารณาแลว้เห็นวา่หนังสอืทีข่ออนุญาตเป็นเรือ่งใหญ ่ถา้มอบตน้ฉบับใหผู้ข้ออนุญาตไปพมิพเ์องจะเสร็จไมท่นัวนัทีจ่ะ

ใชง้าน กรมศลิปากรอาจจะจัดหาโรงพมิพท์ีพ่มิพไ์ดร้วดเร็วและเรยีบรอ้ยใหผู้ข้ออนุญาต โดยผูข้ออนุญาตเป็นผูรั้บผดิชอบ

คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกับโรงพมิพ ์

(4) ผูข้ออนุญาตพมิพห์นังสอืเพือ่แจกในงานกศุลตอ้งจา่ยหนังสอืเป็นผลประโยชนใ์หก้รมศลิปากรรอ้ยละ 20 ของจ านวนหนังสอื

ทีข่ออนุญาตพมิพ ์แตไ่มเ่กนิ 400 เลม่ โดยผูข้ออนุญาตตอ้งน าสง่หนังสอืผลประโยชน์ดงักลา่วใหก้รมศลิปากรทนัททีีพ่มิพเ์สร็จ

หรอืภายใน 15 วนันับแตว่นัถัดจากวนัทีไ่ดแ้จกจา่ยหนังสอื 

(5) หนังสอืทีก่รมศลิปากรอนุญาตใหพ้มิพเ์พือ่แจกในงานกศุล ผูข้ออนุญาตอ้งสง่ใบพสิจูน์อกัษรใหเ้จา้หนา้ทีก่รมศลิปากรตรวจ

แกแ้ละเป็นผูส้ัง่พมิพ ์และกรมศลิปากรจะจัดท าค าน าเป็นหลักฐานการอนุญาต ซึง่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งตพีมิพค์ าน าดงักลา่วไป

เป็นเบือ้งตน้ของหนังสอื ในการนีห้า้มผูข้ออนุญาตตพีมิพข์อ้ความอืน่ ๆ หรอืบทความอืน่ๆ อันมใิชล่ขิสทิธิข์องกรมศลิปากร

เพิม่เตมิลงในหนังสอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพ ์ยกเวน้ค าไวอ้าลัยหรอืขอ้ความทีไ่ด ้รั้บอนุญาตจากกรมศลิปากรแลว้ 

(6) หนา้ปกหนังสอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพแ์จกงานกศุลตอ้งพมิพต์ราพระคเณศซึง่เป็นเครือ่งหมายราชการประจ า 

กรมศลิปากร และหลงัปกหนังสอืตอ้งจัดพมิพต์ามแบบทีก่รมศลิปากรก าหนด 

(7) หา้มผูข้ออนุญาตน าหนังสอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพเ์พือ่แจกในงานกศุลไปจ าหน่ายเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์

(8) ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืหรอืเอกสารทีก่รมศลิปากรเป็นผูม้ ีลขิสทิธิ ์หรอืไดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนนิการ

เกีย่วกบัลขิสทิธิ ์หรอืหนังสอืทีห่น่วยงานในกรมศลิปากรคน้ควา้เรยีบเรยีงขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดพมิพเ์พือ่แสวงหา

ผลประโยชนใ์นเชงิ พาณิชย ์ใหย้ืน่ค าขอเป็นหนังสอืพรอ้มระบจุ านวนทีป่ระสงคจ์ะจัดพมิพต์อ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ ส านัก

วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์ทัง้นีก้รมศลิปากรขอสงวนสทิธิใ์นการไม่อนุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืหากปรากฏวา่ หนังสอืและ

เอกสารดงักลา่วควรสงวนไวเ้ป็นความลับ ยังไมส่มควรน าออกตพีมิพเ์ผยแพร่ในปัจจบุนั หรอืเป็นหนังสอืทีก่รมศลิปากรมี

โครงการทีจ่ะด าเนนิงานอยา่งอืน่ไวแ้ลว้ 

(9) ผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์อ้งขออนุญาตจัดพมิพค์รัง้หนึง่ไมน่อ้ยกวา่ 3,000 เลม่ และเมือ่

ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาจัดท าสญัญากบักรมศลิปากรภายใน 30 วนั นับจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้การ

อนุญาต หากผูข้ออนุญาตไมม่าจัดท าสญัญาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด กรมศลิปากรจะถอืวา่ผูข้ออนุญาตสละสทิธิ ์

และกรมศลิปากรอาจจะอนุญาตใหผู้อ้ ืน่จัดพมิพห์นังสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยต์อ่ไปได ้

(10) หากผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยป์ระสงคจ์ะพมิพห์นังสอืเพิม่เตมิจากจ านวนทีไ่ดรั้บอนุญาต

จากกรมศลิปากร ผูข้ออนุญาตตอ้งยืน่ค าขออนุญาตมาใหม่ 

(11) กรมศลิปากรจะจัดท าค าน าเพือ่เป็นหลักฐานการอนุญาตใหพ้มิพเ์พือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ซึง่ผูข้ออนุญาตตอ้งพมิพค์ า

น าดงักลา่วไวเ้ป็นเบือ้งตน้ในหนังสอืทีไ่ดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพเ์พือ่ประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์

(12) ผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยต์อ้งจา่ยผลประโยชนใ์หก้รมศลิปากรตามอตัราทีก่ าหนดไวใ้น

ระเบยีบ โดยในสว่นของเงนิผลประโยชนใ์หผู้ข้ออนุญาตน ามาช าระใหก้รมศลิปากรในวนัทีท่ าสญัญา 

(13) กรมศลิปากรจะสงวนระยะเวลาไม่อนุญาตใหผู้อ้ ืน่พมิพห์นังสอืเรือ่งเดยีวกนัเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณชิยภ์ายในระยะเวลา 

ดงันี ้

 ถา้ขออนุญาตพมิพห์นังสอืครัง้ละ 6,000 เลม่ขึน้ไป จะสงวนระยะเวลาไว ้1 ปี นับแตว่นัทีล่งนามในสญัญา 

 ถา้ขออนุญาตพมิพห์นังสอืครัง้ละ 10,000 เลม่ขึน้ จะสงวนระยะเวลาไว ้2 ปี นับแตว่นัทีล่งนามในสญัญา 

 

 



(14) หา้มผูข้ออนุญาตพมิพห์นังสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์พีมิพข์อ้ความอืน่ตอ่เตมิจากตน้ฉบับของกรมศลิปากร และ

จะตอ้งสง่ใบพสิจูนอ์ักษรใหเ้จา้หนา้ทีข่องกรมศลิปากรตรวจแกแ้ละสัง่พมิพ ์ถา้ปรากฏวา่ตอนใดเจา้หนา้ทีข่องกรมศลิปากรไมไ่ด ้

ตรวจแก ้หรอืตรวจแกแ้ลว้แตยั่งไมไ่ดส้ัง่ตพีมิพ ์ผูข้ออนุญาตน าไปพมิพเ์องโดยพลการ หากมขีอ้ความผดิตกบกพร่องมาก 

กรมศลิปากรจะไมอ่นุญาตใหว้างจ าหน่ายหนังสอืดงักลา่วจนกวา่จะไดม้กีารแกไ้ขใหมใ่หถ้กูตอ้ง 

 

หมายเหต ุ: 1. กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

        2. พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค า

ขอหรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

        3. ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

        4. ทัง้นีจ้ะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
  

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์
ทีอ่ยู่:  81/1 ถนนศรอียธุยา  แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพ ฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (พักเทีย่งเวลา 12.00 - 13.00 น.))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 6 วนัท าการ 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้ออนุญาตจัดพมิพย์ืน่ค าขออนุญาต เจา้หนา้ทีรั่บเรือ่ง/
ตรวจสอบ แจง้ระเบยีบในการขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ ส านักวรรณกรรมและ

ประวตัศิาสตร ์
 

2) กำรพจิำรณำ 
คณะกรรมการจัดพมิพห์นังสอืฯ พจิารณาตน้ฉบบัพมิพ ์ประวตั ิ

การขออนุญาตพมิพข์องผูข้ออนุญาต และน าเสนอผลการ
พจิารณาแกผู่อ้ านวยการส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์

   - เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ กรณีการขออนุญาตพมิพเ์พือ่การกศุล 

   - น าเรือ่งเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากร กรณีการขออนุญาต
พมิพเ์พือ่จ าหน่าย 

(หมายเหต:ุ (กรณีขออนุญาตพมิพเ์พือ่การกศุล ขัน้ตอนล าดับที ่
1-2 รวม 3 วนัท าการแลว้เสร็จ))  

2 วนัท าการ ส านักวรรณกรรมและ
ประวตัศิาสตร ์

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

- อธบิดกีรมศลิปากรลงนาม เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ ใหด้ าเนนิการ 
- ส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตรแ์จง้ผูข้ออนุญาตใหม้าท า

สญัญาใหใ้ชล้ขิสทิธิภ์ายใน 30 วนั พรอ้มยืน่เอกสาร และจ่าย
คา่ลขิสทิธิ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีขออนุญาตพมิพเ์พือ่จ าหน่าย ขัน้ตอนล าดับที่ ่
1-3 รวม 6 วนัท าการแลว้เสร็จ))  

3 วนัท าการ กรมศลิปากร 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

ค ำขออนุญำตจดัพมิพห์นงัสอือนัเป็นลขิสทิธิข์องกรมศลิปำกร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

ส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- หรอืบตัรประจ าตัวเจา้หนา้ทีข่องรัฐ 
- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(- น าเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ 

- ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับจากวนัทีย่ืน่ค าขออนุญาต) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณียืน่แทนนติบิคุคล ใหแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน

ของผูรั้บมอบอ านาจพรอ้มรับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

หนงัสอืค ำ้ประกนัของธนำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(5 % ของราคาหนังสอื กรณีนติบิคุคลจัดพมิพเ์พือ่จ าหน่าย) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กรณีขออนุญำตพมิพห์นงัสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพำณิชยต์ ัง้แต ่

3,000 เลม่ ข ึน้ไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 10 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจ านวนเลม่ของหนังสอืทีพ่มิพ)์)  

 คำ่ธรรมเนยีม 10 % 

  
 

2) กรณีขออนุญำตพมิพห์นงัสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพำณิชยต์ ัง้แต ่
4,000 เลม่ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 8 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจ านวนเลม่ของหนังสอืทีพ่มิพ)์)  

 คำ่ธรรมเนยีม 8 % 
  

 

3) กรณีขออนุญำตพมิพห์นงัสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพำณิชยต์ ัง้แต ่

5,000 เลม่ ขึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 7 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจ านวนเลม่ของหนังสอืทีพ่มิพ)์)  

 คำ่ธรรมเนยีม 7 % 

  

 

4) กรณีขออนุญำตพมิพห์นงัสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพำณิชยต์ ัง้แต ่
6,000 เลม่ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 6 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจ านวนเลม่ของหนังสอืทีพ่มิพ)์)  

 คำ่ธรรมเนยีม 6 % 
  

 

5) กรณีขออนุญำตพมิพห์นงัสอืเพือ่ประโยชนใ์นเชงิพำณิชยต์ ัง้แต ่

10,000 เลม่ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 5 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจ านวนเลม่ของหนังสอืทีพ่มิพ)์)  

 คำ่ธรรมเนยีม 5 % 

  

 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ส านักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ ส านักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที ่10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตพมิพห์นังสอืจากตน้ฉบบั (พมิพแ์จกในงานกศุล) กรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตใชห้นังสอืของกรมศลิปากรเป็นตน้ฉบบั (พมิพเ์พือ่จ าหน่าย) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 



แบบแจงความประสงคขออนุญาตใชหนังสือของกรมศิลปากรเปนตนฉบับ 

(พิมพเพ่ือจําหนาย) 

                         เขียนท่ี ......................................................................... 

วันท่ี ..............เดือน ........................................ พ.ศ................ 

    ขาพเจา ............................................................................อยูบานเลขท่ี ................................................... 

ถนน ................................ แขวง/ตําบล .................................. เขต/อําเภอ....................................จังหวัด...........................  

โทร.................................  โทรสาร..............................  ไดรับมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี ........................... 

สํานักงาน.....................................................เลขท่ี .................................... ถนน .................................................................                        

แขวง/ตําบล ............................................... เขต/อําเภอ.........................................จังหวัด..................................................

โทร......................................  โทรสาร.........................................   

     มีความประสงคขออนุญาตใชหนังสือ ....................................................................................................... 

ครัง้ท่ีพิมพจําหนาย ......................................................... ชือ่สํานักพิมพ ............................................................................ 

ท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร กรมศิลปากร เปนตนฉบับในการจัดพิมพเพ่ือจําหนายเผยแพร 

จํานวนหนังสือท่ีพิมพ ............................. เลม/ชุด    ราคาหนาปกตอหนึ่งเลมเปนเงิน ............................. บาท  

    ขาพเจายินดีท่ีจะสงใบพิสูจนอักษรของหนังสือ ...................................................................................... 

ใหเจาหนาท่ีสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตรตรวจแกกอนจัดพิมพทุกครั้ง และจะไมแกไข เพ่ิมเติม หรือตัดทอน

ตนฉบับแตอยางใดท้ังสิ้น 

   จาพเจาไดรับหนังสือ................................................................................................................................ 

ในสภาพดีไมชํารุดหรือสําเนาภาพถายของหนังสือ ............................................................................................................. 

ไวแลว และจะสงคืนภายในวันท่ี ................................................................. เพ่ือเปนประกันการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของ

หนังสือฉบับนี้ ขาพเจาไดนําหลักประกันเปน...................................................................... จํานวนรอยละ ๕ ของราคา

หนาปกคูณดวยจํานวนท่ีจัดพิมพคิดเปนจํานวนเงิน ........................ บาท (.....................................................................) 

มอบใหกรมศิลปากรไวแลว 

 

(ลงนาม)............................................. ผูขออนุญาต   

               (.........................................................) 

 

หมายเหตุ   หลักประกันท่ีกรมศิลปากรไดรับไวแลวจะคืนใหเม่ือไดมีการปฏิบัติครบถวนถูกตองตามหนังสือนี้แลว 



แบบแจงความประสงคขออนุญาตพิมพหนังสือจากตนฉบับ 

(พิมพแจกในงานกุศล) 

กรมศิลปากร 

                       สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร 

              วันท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ........................... 

    ขาพเจา ................................................................................................................................................ 

บานเลขท่ี ....................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. โทรศัพท ............................................ 

สํานักงาน ....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ โทรศัพท ................................. 

ประสงคจะขออนุญาตพิมพหนังสือ เรื่อง ........................................................................................................................ 

......................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

เปนจํานวนหนังสือท่ีตีพิมพ (ตัวหนังสือ) ......................................................................................................................... 

สําหรับแจกในงานมงคล / ฌาปนกิจ / หรือพระราชทานเพลิงศพ .................................................................................. 

  (ชื่อบุคคล ถาเปนชื่อยศหรือบรรดาศักดิ์ใหแจงนามเดิมและสกุลดวย) 

ผูมีชื่อขางบนนี้เก่ียวของกับขาพเจาในฐานะเปน ............................................................................................................. 

กําหนดงาน วันท่ี ................ เดือน ............................... พ.ศ. ...................   สถานท่ีจัดงาน ณ...................................... 

.........................................................................................................................................................................................

ขาพเจาสัญญาวา ขาพเจาจะปฏิบัติตามระเบียบกรมศิลปากร คือ 

   ๑. จะมอบหนังสือใหเปนคาภาคหอรอยละ ๒๐ เลม ของจํานวนท่ีพิมพท้ังหมด ท้ังนี้ไมเกิน ๔๐๐ เลม/ชุด  

                        หากขาพเจาไมสมารถจะจายคาภาคหอเปนหนังสือได ขาพเจายินดีจะจายเปนเงินตามท่ีมีระบุไวใน  

                        ระเบียบกรมศิลปากร 

  ๒. จะสงปรูฟใหเจาหนาท่ีสํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร ตรวจแก และสั่งพิมพใหเปนท่ีเรียบรอย 

  ๓. จะปฏิบัติตามระเบียบอ่ืนๆ ท่ีไดวางไวนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว 

   ขาพเจาไดรับตนฉบับหนังสือเรื่องดังกลาวขางตนท่ีขาพเจาขอพิมพไปแลว และไดรับทราบระเบียบ

การขออนุญาตพิมพหนังสือจากตนฉบับกรมศิลปากรเรียบรอยแลว 

 

                                                         (ลงนาม).....................................................ผูแจงความประสงค 

                                                               (...........................................................) 

                                     (ผูรับแจงความประสงค) ............................................................................... 

                                                           โรงพมพ......................................................................... 
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