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กฎกระทรวง 
กําหนดคาเขาชมและคาบริการอื่น 

สําหรับโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๑๓  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๒๗  แหงพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา   ๒๙   ประกอบกับมาตรา   ๓๓   มาตรา   ๔๑   และมาตรา   ๔๓   ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย   บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
(๒) กฎกระทรวง   ฉบับที่   ๘   (พ .ศ .   ๒๕๔๒)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
(๓) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๔)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  

โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
(๔) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐   (พ .ศ .   ๒๕๔๗)   ออกตามความในพระราชบัญญัติ

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 
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ขอ ๒ ผูเขาชมโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวและผูเขาชมพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
ตองเสียคาเขาชมตามอัตราท่ีกําหนดไวในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ บุคคลดังตอไปนี้เขาชมโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติไดโดยไมตองเสียคาเขาชมตามขอ  ๒ 

(๑) ภิกษุ  สามเณรในพระพุทธศาสนา  หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น 
(๒) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษาในเคร่ืองแบบ 
(๓) นักเรียน  นิสิต  และนักศึกษา  รวมทั้งครูและอาจารยผูควบคุม  ในกรณีที่สถานศึกษา

หรือสถาบันการศึกษาขอเขาชมเปนหมูคณะ 
(๔) คนพิการและผูดอยโอกาส 
(๕) ผูซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรเชิญหรือตอนรับ 
(๖) พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ   
ขอ ๔ บุคคลดังตอไปนี้เขาชมโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติ  โดยไมตองเสียคาเขาชมตามขอ  ๒  ไดเปนกรณีพิเศษ  เมื่อแสดงบัตรประจําตัวประชาชน  
บัตรอื่นที่ทางราชการออกให  บัตรประจําตัวสมาชิก  หรือบัตรประจําตัวนักเรียน  นิสิต  หรือนักศึกษา 
ที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาออกให  แลวแตกรณี 

(๑) นัก เ รียน   นิ สิต   และนักศึกษาที่ ไม ได แต ง เค ร่ืองแบบของสถานศึกษาหรือ
สถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู 

(๒) ทหารผานศึก   
(๓) ผูสูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปบริบูรณข้ึนไปและมีสัญชาติไทย 
(๔) สมาชิกของสภาการโบราณสถานระหวางประเทศและสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ

ระหวางประเทศ 
(๕) สมาชิกของสภาการโบราณสถาน  (ประเทศไทย) 
(๖) สมาชิกอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
ขอ ๕ การเขาชมโบราณสถานที่ได ข้ึนทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ในวันเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ  อธิบดีกรมศิลปากรจะประกาศงดเก็บคาเขาชมก็ได 
ขอ ๖ ผูเขาชมโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวตองเสียคาบริการ  ดังตอไปนี้ 
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(๑) คานํายานพาหนะที่อนุญาตใหเขาไปในโบราณสถาน 
 (ก) รถจักรยาน  ๒  ลอ คันละ ๑๐ บาท 
 (ข) รถจักรยานยนตหรือรถจักรยาน  ๓  ลอ คันละ ๒๐ บาท 
 (ค) รถจักรยานยนต  ๓  ลอ คันละ ๓๐ บาท 
 (ง) รถยนต คันละ ๕๐ บาท 
(๒) คาใชที่พักและพื้นที่ในโบราณสถาน 
 (ก) หองพัก  ๑ - ๒  คน วันละ ๓๐๐ บาท 
 (ข) หองพัก  ๓ - ๔  คน วันละ ๖๐๐ บาท 
 (ค) อาคารพักหลังละไมเกิน  ๖  คน วันละ ๑,๐๐๐ บาท 
 (ง) อาคารพักหลังละต้ังแต  ๗  คนข้ึนไป วันละ ๑,๒๐๐ บาท 
 (จ) คาใชพื้นที่เพื่อต้ังเต็นท เต็นทละ/วันละ ๒๐ บาท 
ผูเขาชมตามขอ  ๓  ไมตองเสียคาบริการตาม  (๑)   
ผูเขาชมตามขอ  ๓  (๖)  และขอ  ๔  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ไมตองเสียคาบริการตาม  (๒) 
ขอ ๗ ผูเขาชมโบราณสถานที่ไดข้ึนทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติซ่ึงขอใช

บริการเชาหูฟงบรรยายภาษาตางประเทศ  ตองเสียคาบริการคนละ  ๕๐  บาท 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
สมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 



บัญชีคาเขาชมโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 
ทายกฎกระทรวงกําหนดคาเขาชมและคาบริการอื่นสําหรับโบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลว  

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร 

เขตพระนคร 

๓๐ ๒๐๐ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราชพิธี 

เขตบางกอกนอย 

๒๐ ๑๐๐ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหอศิลป 

เขตพระนคร 

๓๐ 

 

 

๖๐ 

๒๐๐ 

 

 

  ๓๕๐ 

๑ กรุงเทพมหานคร 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชางตน 

เขตดุสิต 

๕  ๕  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเกา 

อําเภอเมืองกาญจนบุรี 

๑๐  ๕๐  ๒ กาญจนบุรี 

อุทยานประวัติศาสตรเมืองสิงห 

อําเภอไทรโยค 

๒๐  ๑๐๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

๒๐  ๑๐๐  

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

เขตอรัญญิก 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

๒๐ ๑๐๐ 

๓ กําแพงเพชร 

อุทยานประวัติศาสตรกําแพงเพชร 

เขตในกําแพงเมือง 

อําเภอเมืองกําแพงเพชร 

๒๐ 

 

 

๓๐ 
๑๐๐ 

 

 

  ๑๕๐ 

๔ ขอนแกน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติขอนแกน 

อําเภอเมืองขอนแกน 

๒๐  ๑๐๐  

๕ จันทบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพาณิชยนาวี 

อําเภอเมืองจันทบุรี 

๒๐  ๑๐๐  



 ๒  

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

๖ ชัยนาท พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชัยนาทมุนี 

อําเภอเมืองชัยนาท 

๑๐  ๕๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน 

อําเภอเชียงแสน 

๒๐  ๑๐๐  ๗ เชียงราย 

โบราณสถานวัดปาสัก 

อําเภอเชียงแสน 

๑๐  ๕๐  

๘ เชียงใหม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม 

อําเภอเมืองเชียงใหม 

๒๐  ๑๐๐  

๙ ชุมพร พิพิธภัณฑสถานแหงชาติชุมพร 

อําเภอเมืองชุมพร 

๒๐  ๑๐๐  

๑๐ นครปฐม พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระปฐมเจดีย 

อําเภอเมืองนครปฐม 

๒๐  ๑๐๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติมหาวีรวงศ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 

๑๐  ๕๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย 

อําเภอพิมาย 

๒๐  ๑๐๐  

โบราณสถานวัดพนมวัน 

อําเภอเมืองนครราชสีมา 

๑๐  ๕๐  

อุทยานประวัติศาสตรพิมาย 

อําเภอพิมาย 

๒๐  ๑๐๐  

๑๑ นครราชสีมา 

โบราณสถานเมืองแขก 

อําเภอสูงเนิน 

๑๐  ๕๐  

๑๒ นครศรีธรรมราช พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินครศรีธรรมราช 

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

๓๐  ๑๕๐  

๑๓ นาน พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน 

อําเภอเมืองนาน 

๒๐  ๑๐๐  

       



 ๓  

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

อุทยานประวัติศาสตรพนมรุง 
อําเภอนางรอง 

๒๐ ๑๐๐ ๑๔ บุรีรัมย 

โบราณสถานปราสาทเมืองต่ํา 
อําเภอประโคนชัย 

๒๐ 

 

๓๐ 
๑๐๐ 

 

  ๑๕๐ 

๑๕ ปราจีนบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติปราจีนบุรี 
อําเภอเมืองปราจีนบุรี 

๓๐  ๑๕๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจันทรเกษม 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๒๐  ๑๐๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๓๐  ๑๕๐  

โบราณสถานวัดมเหยงค 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานวัดมหาธาตุ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานวัดราชบูรณะ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญและ 
พระราชวังโบราณ 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานวัดพระราม 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ ๕๐ 

๑๖ พระนครศรีอยุธยา 

โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา 

๑๐ 

 
 
 
 
 
 

๔๐ 

๕๐ 

 
 
 
 
 
 

   ๒๒๐ 

๑๗ พัทลุง โบราณสถานวังเจาเมืองพัทลุง 
อําเภอเมืองพัทลุง 

๑๐  ๕๐  

๑๘ เพชรบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนครคีรี 
และอุทยานประวัติศาสตรพระนครคีรี 
อําเภอเมืองเพชรบุรี 

 
๒๐ 

  
๑๕๐ 

 



 ๔  

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

๑๙ เพชรบูรณ อุทยานประวัติศาสตรศรีเทพ 
อําเภอศรีเทพ 

๒๐  ๑๐๐  

๒๐ ภูเก็ต พิพิธภัณฑสถานแหงชาติถลาง 
อําเภอถลาง 

๒๐  ๑๐๐  

๒๑ ราชบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติราชบุรี 
อําเภอเมืองราชบุรี 

๒๐  ๑๐๐  

๒๒ รอยเอ็ด พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรอยเอ็ด 
อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

๒๐  ๑๐๐  

พิ พิ ธ ภัณฑส ถ าน แห ง ช าติ ส ม เ ด็ จ 
พระนารายณ 
อําเภอเมืองลพบุรี 

๓๐  ๑๕๐  

โบราณสถานบานวิชาเยนทร 
อําเภอเมืองลพบุรี 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานปรางคสามยอด 
อําเภอเมืองลพบุรี 

๑๐ ๕๐ 

โบราณสถานพระที่น่ังไกรสรสีหราช 
(พระที่นั่งเย็น) 
อําเภอเมืองลพบุรี 

 
๑๐ 

 
๕๐ 

๒๓ ลพบุรี 

โบราณสถานวัดพระศรีมหาธาตุ 
อําเภอเมืองลพบุรี 

๑๐ 

 
 
 
 

๓๐ 

๕๐ 

 
 
 
 

   ๑๕๐ 

๒๔ ลําพูน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย 
อําเภอเมืองลําพูน 

๒๐  ๑๐๐  

๒๕ สตูล พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสตูล 
อําเภอเมืองสตูล 

๑๐  ๕๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสุพรรณบุรี 
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 

๒๐  ๑๐๐  ๒๖ สุพรรณบุรี 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอูทอง 
อําเภออูทอง 

๓๐  ๑๕๐  



 ๕  

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง 
อําเภอเมืองสุโขทัย 

๓๐  ๑๕๐  

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสวรรควรนายก 
อําเภอสวรรคโลก 

๑๐  ๕๐  

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ช้ันใน 
อําเภอเมืองสุโขทัย 

๒๐ ๑๐๐ 

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ช้ันนอก 
ดานทิศเหนือ อําเภอเมืองสุโขทัย 

๒๐ ๑๐๐ 

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ช้ันนอก 
ดานทิศตะวันออก อําเภอเมืองสุโขทัย 

๒๐ ๑๐๐ 

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ช้ันนอก 
ดานทิศตะวันตก อําเภอเมืองสุโขทัย 

๒๐ ๑๐๐ 

อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย ช้ันนอก 
ดานทิศใต อําเภอเมืองสุโขทัย 

๒๐ 

 
 
 
 

๗๐ 

๑๐๐ 

 
 
 
 

   ๓๕๐ 

อุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย 
อําเภอศรีสัชนาลัย 

๒๐ ๑๐๐ 

โบราณสถานวัดชมช่ืน 
อําเภอศรีสัชนาลัย 

๒๐ ๑๐๐ 

๒๗ สุโขทัย 

เตาทุเรียงเกาะนอย 
อําเภอศรีสัชนาลัย 

๒๐ 

 
 

๔๐ 

๑๐๐ 

 
 

   ๒๒๐ 

๒๘ สงขลา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติสงขลา 
อําเภอเมืองสงขลา 

๓๐  ๑๕๐  

๒๙ สิงหบุรี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอินทรบุรี 
อําเภออินทรบุรี 

๑๐  ๕๐  

๓๐ สุราษฎรธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติไชยา 
อําเภอไชยา 

๒๐  ๑๐๐  

โบราณสถานปราสาทบานพลวง 
อําเภอปราสาท 

๑๐  ๕๐  ๓๑ สุรินทร 

โบราณสถานปราสาทศรีขรภูมิ 
อําเภอศรีขรภูมิ 

๑๐  ๕๐  



 ๖  

อัตราคาเขาชม (บาท) 

สัญชาติไทย สัญชาติอ่ืน ลําดับ จังหวัด รายชื่อ 

บัตรปลีก บัตรรวม บัตรปลีก บัตรรวม 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 
อําเภอบานเชียง 

๓๐  ๑๕๐  ๓๒ อุดรธานี 

อุทยานประวัติศาสตรภูพระบาท 
อําเภอบานผือ 

๒๐  ๑๐๐  

๓๓ อุบลราชธานี พิพิธภัณฑสถานแหงชาติอุบลราชธานี 
อําเภอเมืองอุบลราชธานี 

๒๐  ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๑๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   ตุลาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีอัตราคาเขาชมและคาบริการอ่ืนสําหรับ
โบราณสถานท่ีไดขึ้นทะเบียนแลว  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว  สมควร
ปรับปรุงคาเขาชมและคาบริการอ่ืนใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน  และกําหนดคาบริการเชาหูฟง 
บรรยายภาษาตางประเทศสําหรับผูเขาชมซ่ึงประสงคขอใชบริการเชาหูฟงบรรยาย  โดยมีการยกเวนคาเขาชม
และคาบริการใหแกบุคคลบางประเภท  ประกอบกับกรมศิลปากรไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานและจัดตั้ง 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพ่ิมขึ้น  สมควรปรับปรุงบัญชีรายช่ือโบราณสถานท่ีไดขึ้นทะเบียนแลวและ 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 


