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ท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว 56 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : ขออนญุาตปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการกอ่สรา้ง
อาคารภายในเขตของโบราณสถาน 
หนว่ยงานที(ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื(อนไข (ถา้ม)ี ในการยื(นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หา้มมใิหผู้ใ้ดปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการกอ่สรา้งอาคารภายในเขตโบราณสถาน เวน้แตจ่ะไดรั้บ
อนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร โดยหากประสงคจ์ะดําเนนิการปลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถานใหย้ื2นหนังสอืขอ
อนุญาตกอ่นดําเนนิการกอ่สรา้ง 
2. หากฝ่าฝืนดําเนนิการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร หรอืดําเนนิการไมเ่ป็นไปตามเงื2อนไขที2อธบิดี
กําหนดในหนังสอือนุญาต เป็นผลใหโ้บราณสถานไดรั้บความเสยีหาย ถูกทําลาย เสื2อมคา่ หรอืไรป้ระโยชน ์ตอ้งระวางโทษ
จําคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทั 7งจําทั 7งปรับ และหากโบราณสถานดงักลา่วเป็นโบราณสถานที2กรมศลิปากร
ประกาศขึ7นทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิสบิปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึ2งลา้นบาท หรอืทั 7งจําทั 7งปรับ 
3. ผูป้ระสงคจ์ะปลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถาน ใหย้ื2นหนังสอืขออนุญาต ณ สถานที2 ดงัตอ่ไปนี7 
 (1) กรมศลิปากร 
 (2) กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 
 (3) สาํนักศลิปากรที2 1-12 
 (4) อทุยานประวัตศิาสตร ์
4. กรมศลิปากรจะพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาตโดยยดึหลักเกณฑต์ามระเบยีบกรมศลิปากร วา่ดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน 
พ.ศ.2528 
5. ในกรณีที2อธบิดกีรมศลิปากรไมอ่นุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคารในเขตโบราณสถาน ผูข้ออนุญาตสามารถอทุธรณ์คําสั2งไม่อนุุญาต
ของอธบิดกีรมศลิปากรไดต้ามหลกัเกณฑท์ี2กําหนดในกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ2มเตมิไดใ้น
ขณะนั7น ผูรั้บคําขอและผูย้ื2นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื2นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ2มเตมิ หากผูย้ื2นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ2มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที2กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที2จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื2นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื2นเอกสารเพิ2มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั7นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 7นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ2มนับระยะเวลาตั 7งแตเ่จา้หนา้ที2ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที2ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 7งนี7จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื2นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที2พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กองโบราณคด ี
ที2อยู่: 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
ที2อยู่: ต.สงิห ์อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุ ี71150 
โทรศพัท:์ 0 3467 0264-5 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

1



 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
ที2อยู่:  196 ม. 4 ถ.คลองทอ่ ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
         จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2286 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
ที2อยู่: ต.ศรเีทพ อ.ศรเีทพ จ.เพชรบรูณ์ 67170 
โทรศพัท:์ 0 5692 1322 , 0 5692 1317 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
ที2อยู่: 948/12 ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืงเกา่ จ.สโุขทัย  64210 
โทรศพัท:์ 0 5569 7527 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรส์โุขทยั/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั 
ที2อยู่: ต.ศรสีชันาลัย อ.ศรสีชันาลยั จ.สโุขทยั 64190         
โทรศพัท:์ 0 5595 0714 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรศ์รสีชันาลัย/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรกํ์าแพงเพชร 
ที2อยู่: ต.หนองปลงิ อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000         
โทรศพัท:์ 0 5585 4736 , 0 5585 4737 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรกํ์าแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 
ที2อยู่: 194 ม. 6 ต.เมอืงพาน อ.บา้นผอื จ.อดุรธานี  41160         
โทรศพัท:์ 0 4291 8619 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระบาท/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย 
ที2อยู่: ต.ในเมอืง อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1568 , 0 4447 1535 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์มิาย/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 
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ที2อยู่: ตู ้ปณ.3 ปท.นางรอง อ.นางรอง จ.บรุรัีมย ์31110         
โทรศพัท:์ 0 4466 6251 
พื7นที2บรกิาร : เขตอทุยานประวัตศิาสตรพ์นมรุง้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  
 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 1 ราชบรุ ี
ที2อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื7นที2บรกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 2 สพุรรณบรุ ี
ที2อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 7วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000            
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื7นที2บรกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 3 พระนครศรอียธุยา 
ที2อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื7นที2บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 4 ลพบรุ ี
ที2อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื7นที2บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 5 ปราจนีบรุ ี
ที2อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื7นที2บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 6 สโุขทยั 
ที2อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื7นที2บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 
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 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 7 เชยีงใหม ่
ที2อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื7นที2บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 8 ขอนแกน่ 
ที2อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
34000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื7นที2บรกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 9 อบุลราชธาน ี
ที2อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี2ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื7นที2บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 10 นครราชสมีา 
ที2อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื7นที2บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ2า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 11 สงขลา 
ที2อยู่: 733 ม.2 ถ.สี2แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื7นที2บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที2ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที2 12 นครศรธีรรมราช 
ที2อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื7นที2บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี2/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที2ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที2ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที(รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 22 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที2ผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารเพื2อ
วางแผนการตรวจสอบในพื7นที2จรงิหรอืหาขอ้มูลเพิ2มเตมิตาม

1 วนัทําการ กรมศลิปากร 
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ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

ความเหมาะสมตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กองโบราณคด ี
สาํนักศลิปากรที2 1-12 อทุยานประวตัศิาสตรใ์นพื7นที2 ร่วมดว้ย))  

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที2ที2ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดและสภาพของ
โบราณสถานที2เป็นสถานที2ที2จะทําการกอ่สรา้งอาคาร การ
อนุญาตจากหน่วยงานทอ้งถิ2น เอกสารสทิธใินที2ดนิ รูปแบบของ
อาคารที2จะขออนุญาตปลกูสรา้งในเขตโบราณสถาน  ทั 7งกรณีที2
ไมยุ่ง่ยาก ซับซอ้นอาจตรวจสอบโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เขา้ชว่ย เชน่ การตรวจสอบจากแผนที2ออนไลน ์เป็นตน้ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีสํานักศลิปากรที2 1-12 อทุยานประวัตศิาสตรใ์น
พื7นที2 ร่วมดว้ย))  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

3) การพจิารณา 
นําเสนอเรื2องเขา้สูก่ารพจิารณาระดบัหน่วยงาน สาํนัก/กอง เพื2อ
พจิารณารูปแบบอาคาร และความเหมาะสมของการกอ่สรา้งใน
เขตโบราณสถาน เพื2อประกอบการพจิารณาอนุญาตหรอืไม่
อนุญาตของอธบิดกีรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีอทุยานประวตัศิาสตรใ์นพื7นที2 และสาํนักศลิปากร
ที2 1-12 ในพื7นที2และคณะกรรมการวชิาการเพื2อการอนุรักษ์
โบราณสถาน ในกรณีจําเป็น))  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เมื2อหน่วยงาน/สาํนัก/กองหรอืคณะกรรมการวชิาการ เพื2อการ
อนุรักษ์โบราณสถานพจิารณาเสร็จสิ7นและมมีตเิชน่ใด จะ
นําเสนออธบิดกีรมศลิปากร/ผูว้า่ราชการจังหวัด (กรณีที2มกีาร
มอบอํานาจ) พจิารณาโดยอธบิดกีรมศลิปากร/ผูว้า่ราชการ
จังหวดัจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้อ
อนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารในเขตโบราณสถาน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กรมศลิปากร 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที2เพื2อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีที2ผูย้ ื2นคําขออนุญาตเป็นพระสงฆ ์นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที2เพื2อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที2ผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล นําเอกสารตัวจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที2เพื2อยนืยัน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
5) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตอ้งมสีาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอํานาจพรอ้มรับรอง
สาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

รูปแบบรายการอาคารที(จะปลกูสรา้งในพื3นที(โบราณสถาน และ
แผนที(แสดงตําแหนง่ของสิ(งปลกูสรา้งที(ขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ9หรอืสทิธ ิ9ครอบครองที(ดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที2เพื2อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมที2ดนิ 

8) 
 

หนงัสอือนุญาต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นที(ดนิบรเิวณที(ขอ
อนุญาตจากเจา้ของที(ดนิหรอืสว่นราชการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที2ผูข้ออนุญาตมไิดเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองที2ดนิ 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

9) 
 

หลกัฐานการแสดงการรบัรองการมสี ิ(งปลูกสรา้งเดมิ (กรณีปลูก
สรา้งทดแทนอาคารหลงัเดมิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื2องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที2ระบไุวข้า้งตน้))  

2) กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที2ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื7นที2/หน่วยงานบรกิารที2รับยื2นเอกสาร (ที2อยูต่ามที2ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที2ระบไุวข้า้งตน้))  

4)  เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที2ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที2 10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้งขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที2 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที2 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

7) ศนูยรั์บเรื2องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 7น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 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 
 
ศนูยรั์บเรื2องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื(อแบบฟอรม์ 
1) แบบคํารอ้งการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคารในเขตพื7นที2โบราณสถาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 และที2แกไ้ขเพิ2มเตมิ 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี7 
“อาคาร” หมายความวา่ ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สํานักงาน และสิ2งที2สรา้งขึ7นอยา่งอื2นซึ2งบคุคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้
ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
 (1) อัฒจันทรห์รอืสิ2งที2สรา้งขึ7นอยา่งอื2นเพื2อใชเ้ป็นที2ชมุนุมของประชาชน 
 (2) เขื2อน สะพาน อโุมงค ์ทางหรอืทอ่ระบายนํ7า อูเ่รอื คานเรอื ทา่นํ7า ทา่จอดเรอื รั 7ว กําแพง หรอืประต ูที2สรา้งขึ7นตดิตอ่หรอื
ใกลเ้คยีงกบัที2สาธารณะ หรอืสิ2งที2สรา้งขึ7นใหบ้คุคลทั2วไปใชส้อย 
 (3) ป้ายหรอืสิ2งที2สรา้งขึ7นสาํหรับตดิหรอืตั 7งป้าย 
 (ก) ที2ตดิหรอืตั 7งไวเ้หนอืที2สาธารณะและมขีนาดเกนิหนึ2งตารางเมตร หรอืมนํี7าหนักรวมทั 7งโครงสรา้งเกนิสบิกโิลกรัม 
 (ข) ที2ตดิหรอืตั 7งไวใ้นระยะหา่งจากที2สาธารณะซึ2งเมื2อวดัในทางราบแลว้ ระยะหา่งจากที2สาธารณะมนีอ้ยกวา่ความสงูของป้ายนั7น
เมื2อวดัจากพื7นดนิ และมขีนาดหรอืมนํี7าหนักเกนิกวา่ที2กําหนดในกฎกระทรวง 
 (4) พื7นที2หรอืสิ2งที2สรา้งขึ7นเพื2อใชเ้ป็นที2จอดรถ ที2กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสําหรับอาคารที2กําหนดตามมาตรา 8 (9) 
 (5) สิ2งที2สรา้งขึ7นอยา่งอื2นตามที2กําหนดในกฎกระทรวง 
 ทั 7งนี7 ใหห้มายความรวมถงึสว่นตา่ง ๆ ของอาคารดว้ย 
 
 
 

เอกสารฉบบันี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที2คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 

7



เอกสารประกอบการพจิารณา : ขออนญุาตปลกูสรา้งอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุการ
กอ่สรา้งอาคารภายในเขตของโบราณสถาน 
หนว่ยงานที'ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื'อนไข  
1 

 
หนงัสอืขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารในเขต
โบราณสถาน 
 

1 0 - � 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์
 

1 0 (กรณีที#ผูย้ ื#นคําขออนุญาต
เป็นพระสงฆ ์นําเอกสารตัว
จรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที#
เพื#อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ในกรณีที#ผูข้ออนุญาตเป็น
นติบิคุคล นําเอกสารตัวจรงิ
มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อ
ยนืยัน/ตรวจสอบ) 

� 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
 

1 0 (ตอ้งมสีําเนาบัตรประชาชน
ของผูม้อบอํานาจพรอ้ม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

� 

6 
 

รูปแบบรายการอาคารที'จะปลกูสรา้งในพื3นที'
โบราณสถาน และแผนที'แสดงตําแหนง่ของสิ'งปลูก
สรา้งที'ขออนุญาต 
 

0 2 - � 

7 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ5หรอืสทิธ ิ5ครอบครองที'ดนิ 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

8 
 

หนงัสอือนุญาต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นที'ดนิ
บรเิวณที'ขออนุญาตจากเจา้ของที'ดนิหรอืสว่น
ราชการ 
 

0 2 (ในกรณีที#ผูข้ออนุญาตมไิด ้
เป็นเจา้ของหรอืผู ้
ครอบครองที#ดนิ พรอ้ม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

� 

9 
 

หลกัฐานการแสดงการรบัรองการมสี ิ'งปลูกสรา้งเดมิ 
(กรณีปลูกสรา้งทดแทนอาคารหลงัเดมิ) 
 

1 0 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื'อนไข  
1 

 
แบบคํารอ้งการขออนุญาตการปลกูสรา้งอาคารในเขตพื3นที'โบราณสถาน 
 

- � 
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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 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : ขออนญุาตซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง ร ื"อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย 
เคลื&อนยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน 
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื&อนไข (ถา้ม)ี ในการยื&นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หา้มมใิหผู้ใ้ดซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รื$อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื)อนยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของ
โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร 
2. หากฝ่าฝืนดําเนนิการโดยไม่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร หรอืดําเนนิการไมเ่ป็นไปตามเงื)อนไขที)อธบิดี
กําหนดในหนังสอือนุญาต เป็นผลใหโ้บราณสถานไดรั้บความเสยีหาย ถูกทําลาย เสื)อมคา่ หรอืไรป้ระโยชน ์ตอ้งระวางโทษ
จําคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทั $งจําทั $งปรับ และหากโบราณสถานดงักลา่วเป็นโบราณสถานที)กรมศลิปากร
ประกาศขึ$นทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิสบิปี หรอืปรับไมเ่กนิหนึ)งลา้นบาท หรอืทั $งจําทั $งปรับ 
3. ผูป้ระสงคจ์ะซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รื$อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื)อนยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของ
โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน ใหย้ื)นหนังสอืขออนุญาตได ้ณ สถานที) ดงัตอ่ไปนี$ 
 (1) กรมศลิปากร 
 (2) กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 
 (3) สาํนักศลิปากรที) 1-12 
 (4) อทุยานประวัตศิาสตร ์
4. ในกรณีที)อธบิดกีรมศลิปากรไมอ่นุญาตใหซ้อ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง รื$อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื)อนยา้ยโบราณสถาน 
หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน ผูข้ออนุญาตสามารถอทุธรณ์คําสั)งไม่อนุญาตของอธบิดกีรม
ศลิปากรไดต้ามหลกั เกณฑท์ี)กําหนดในกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง 
5. กรมศลิปากรจะพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาตโดยยดึหลักเกณฑต์ามระเบยีบกรมศลิปากร วา่ดว้ยการอนุรักษ์โบราณสถาน 
พ.ศ. 2528 และจะพจิารณาโดยดจูากลําดบัความจําเป็นเร่งดว่นตลอดจนสภาพความวกิฤตขิองโบราณสถาน ซึ)งเป็นหลักเกณฑ์
ที)อยูน่อกเหนอืจากการลําดบัวันของการยื)นหนังสอือนุญาต 
6. กรณีที)มคีวามยุง่ยากซบัซอ้นจําเป็นตอ้งเพิ)มขั $นตอนนําเสนอคณะกรรมการวชิาการเพื)อการอนุรักษ์โบราณสถานในลําดับตอ่ไป 
และเพิ)มระยะเวลาในการดําเนนิการ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ)มเตมิไดใ้น
ขณะนั$น ผูรั้บคําขอและผูย้ื)นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื)นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ)มเตมิ หากผูย้ื)นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ)มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที)กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที)จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื)นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื)นเอกสารเพิ)มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั$นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั $นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ)มนับระยะเวลาตั $งแตเ่จา้หนา้ที)ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที)ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั $งนี$จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื)นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที)พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร กรุงเทพมหานคร พักเที)ยงเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  
กองโบราณคด ีกรมศลิปากร 
81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์
สมทุรสาคร สมทุรสงคราม และสมุทรปราการ  ยกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรพ์ระนครครี ีพักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 
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สาํนักศลิปากรที) 1 ราชบรุ ี
162 ถนนไกรเพชร ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 3226-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม 
นนทบรุ ีและปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวัตศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 2 สพุรรณบรุ ี
17/1 หมู ่4 ถนนมาลยัแมน ตําบลรั$วใหญ ่อําเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3554 5466-7/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : พระนครศรอียธุยา อา่งทอง 
สงิหบ์รุ ีนครนายก และสระบรุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 3 พระนครศรอียธุยา 
ถนนอูท่อง ตําบลประตชูยั อําเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดั
พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท ์0 3524 2501/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์
เพชรบรูณ์ และอทุัยธาน ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 4 ลพบรุ ี
ถนนพระยากําจัด ตําบลทา่หนิ อําเภอเมอืงลพบรุ ีจังหวดัลพบรุ ี
15000 โทรศพัท ์0 3641 2510/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา สระแกว้ 
ชลบรุ ีระยอง จันทบรุ ีและตราด พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 5 ปราจนีบรุ ี
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1296, 0 3721 
2610/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : สโุขทัย กําแพงเพชร ตาก พจิติร 
พษิณุโลก และอตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและอทุยานประวตัศิาสตร์
กําแพงเพชร พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 6 สโุขทยั 
216 หมู ่3 ถนนสายเมอืงเกา่ ตําบลเมอืงเกา่ อําเภอเมอืงสโุขทยั 
จังหวดัสโุขทัย 64210 โทรศพัท ์0 5569 7364/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน 
แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา แพร่ และลําปาง พักเที)ยงเวลา 12:00 - 
13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 7 เชยีงใหม ่
451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม่ 50300 โทรศัพท ์0 5322 2262/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย บงึกาฬ 
หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี และสกลนคร ยกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรภ์พูระบาท พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 
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สาํนักศลิปากรที) 8 ขอนแกน่ 
193 หมู ่13 ถนนกสกิรทุง่สรา้ง ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ 40000 โทรศพัท ์0 4324 2129, 0 
4333 7629/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : อบุลราชธาน ีมุกดาหาร ยโสธร 
อํานาจเจรญิ รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม  พักเที)ยงเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 9 อบุลราชธาน ี
78 หมู ่10 ซอยสหีพ์นม ถนนเลี)ยงเมอืง ตําบลแจระแม อําเภอ
เมอืงอบุลราชธาน ีจังหวดัอบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท ์0 4531 
2845-6/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์
มหาสารคาม และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ิ
มาย และอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ)า พักเที)ยงเวลา 
12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 10 นครราชสมีา 
274 หมู ่17 ถนนพมิาย-ชมุพวง ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย 
จังหวดันครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4447 1518, 0 4428 
5096/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา 
นราธวิาส พัทลงุ และตรัง พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 11 สงขลา 
733 หมู ่2 ถนนสี)แยกธนบด ีตําบลพะวง อําเภอเมอืงสงขลา 
จังหวดัสงขลา 90100 โทรศพัท ์0 7433 0255-6/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ี
ภเูก็ต ระนอง พังงา และกระบี) พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที) 12 นครศรธีรรมราช 
328 ถนนราชดําเนนิ อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช จังหวัด
นครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7535 6458, 0 7532 4479/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
เมอืงสงิห ์พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
ตําบลสงิห ์อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบรุ ี71150 โทรศพัท ์0 
3467 1264-5/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรอียธุยา พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
196 หมู ่4 ถนนคลองทอ่ ตําบลประตชูยั อําเภอพระนครศรอียธุยา 
จังหวดัพระนครศรอียธุยา 13000  โทรศพัท ์0 3524 2286/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
สโุขทัย พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 
948/12 ตําบลเมอืงเกา่ อําเภอเมอืงเกา่ จังหวดัสโุขทัย 64210 
โทรศพัท ์0 5569 7527/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
ศรสีชันาลยั พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยั 
ตําบลศรสีชันาลัย อําเภอศรสีชันาลยั จังหวดัสโุขทัย 64190 
โทรศพัท ์0 5595 0714/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
กําแพงเพชร พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรกํ์าแพงเพชร 
ตําบลหนองปลงิ อําเภอเมอืงกําแพงเพชร จังหวดักําแพงเพชร 
62000 โทรศพัท ์0 5585 4736-7 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์ู
พระบาท พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 
194 หมู ่6 ตําบลเมอืงพาน อําเภอบา้นผอื จังหวดัอดุรธาน ี
41160 โทรศพัท ์0 4291 8619/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ิ
มาย พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย 
ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย จังหวดันครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์
0 4447 1568, 0 4447 1535/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พื$นที)ใหบ้รกิาร : ภายในเขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พนมรุง้ พักเที)ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้ 
อําเภอนางรอง จังหวดับรุรัีมย ์31110 โทรศพัท ์0 4466 6251/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที)ยง) 

 

ข ั"นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที&รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 22 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั"นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที)ผูรั้บผดิชอบ ตรวจสอบรายละเอยีดของเอกสารเพื)อ
วางแผนการตรวจสอบในพื$นที)จรงิหรอืหาขอ้มูลเพิ)มเตมิตาม
ความเหมาะสมตอ่ไป 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กองโบราณคด ี
สาํนักศลิปากรที) 1-12 อทุยานประวตัศิาสตรใ์นพื$นที) ร่วมดว้ย ))  

1 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที)ที)ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดและสภาพของ
โบราณสถานที)จะขออนุญาตซอ่มแซม แกไ้ข รื$อถอน 
เปลี)ยนแปลง ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื)อนยา้ย หรอืขดุคน้ เอกสาร
สทิธใินที)ดนิ รูปแบบรายการของการดําเนนิการในเขต
โบราณสถาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีสํานักศลิปากรที) 1-12 อทุยานประวัตศิาสตรใ์น
พื$นที) ร่วมดว้ย))  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

3) การพจิารณา 
นําเสนอเรื)องเขา้สูก่ารพจิารณาระดบัหน่วยงาน สาํนัก/กองและ
คณะอนุกรรมการวชิาการฯ เพื)อพจิารณารูปแบบการบรูณะ
ซอ่มแซมแกไ้ข เปลยีนแปลง รื$อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย 
เคลื)อนยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน เชน่ 

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
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ลําดบั ข ั"นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

ผังพื$น/ผังหลงัคา, รูปดา้น, รูปตดั, แบบวศิวกรรม เป็นตน้ และ
ความเหมาะสมของการขออนุญาตซอ่มแซมแกไ้ข หรอืขดุคน้ใน
เขตโบราณสถาน เพื)อประกอบการพจิารณาอนุญาตหรอืไม่
อนุญาตของอธบิดกีรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผอิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักสถาปัตยกรรม 
กองโบราณคด ีอทุยานประวตัศิาสตรใ์นพื$นที) และสาํนักศลิปากร
ที) 1-12 ในพื$นที) และและคณะกรรมการวชิาการเพื)อการอนุรักษ์
โบราณสถาน ร่วมดว้ย))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เมื)อคณะกรรมการวชิาการเพื)อการอนุรักษ์โบราณสถานพจิารณา
เสร็จสิ$นและมมีตเิชน่ใด จะนําเสนออธบิดกีรมศลิปากรพจิารณา 
โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไม่
อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญาตดําเนนิการในเขตโบราณสถาน พรอ้มระบุ
เหตผุล/ความจําเป็นในการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมศลิปากร 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที)เพื)อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีที)ผูย้ ื)นคําขออนุญาตเป็นพระสงฆ ์นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที)เพื)อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที)ผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล นําเอกสารตัวจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที)เพื)อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

รูปแบบรายการโบราณสถานปจัจบุนั, รายละเอยีดประกอบแบบ, 
รายละเอยีดโครงการของโบราณสถานที&จะขออนุญาตซ่อมแซม 
รื"อถอน ตอ่เตมิ เปลี&ยนแปลง เคลื&อนยา้ย ทําลาย หรอืขุดคน้ ขดุ
แตง่ทางโบราณคด ี(สําหรบักรณีซอ่มแซมแกไ้ข เปลี&ยนแปลง รื"อ
ถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื&อนยา้ยโบราณสถาน) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ภาพถา่ยโบราณสถานทกุดา้นทั $งภายในและภายนอก 
รวมทั $งบรเิวณที)จะขออนุญาตฯ 
- ประวัต/ิความสําคญัของโบราณสถานที)ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ<หรอืสทิธ ิ<ครอบครองที&ดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที)เพื)อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

กรมที)ดนิ 

7) 
 

หนงัสอือนุญาต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นที&ดนิบรเิวณที&ขอ
อนุญาตจากเจา้ของที&ดนิหรอืสว่นราชการ 

- 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที)ผูข้ออนุญาตมไิดเ้ป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองที)ดนิ 
พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื)องรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที)ระบไุวข้า้งตน้))  
2) กองโบราณคด ีเลขที) 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที)ระบไุวข้า้งตน้))  
3) สาํนักศลิปากรที) 1-12/หน่วยบรกิารที)รับยื)นเอกสาร (ตามที)อยู่ที)ระบไุวข้า้งตน้) 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที)ระบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที)ระบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม สาํนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เลขที) 10 

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

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื)องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั $น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื)องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื&อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขออนุญาตซอ่มแซม แกไ้ข เปลี)ยนแปลง รื$อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื)อนยา้ย หรอืสว่นตา่งๆ ของ

โบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันี$ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที)คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : ขออนญุาตซอ่มแซม แกไ้ข เปลยีนแปลง ร ื อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย 
เคลื%อนยา้ยโบราณสถาน หรอืสว่นตา่ง ๆ ของโบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขตโบราณสถาน 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
1 

 
หนงัสอืขออนุญาตดําเนนิการในเขตโบราณสถาน 
พรอ้มระบุเหตผุล/ความจําเป็นในการขออนุญาต 
 

1 0 - � 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์
 

1 0 (กรณีที#ผูย้ ื#นคําขออนุญาต
เป็นพระสงฆ ์นําเอกสารตัว
จรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที#
เพื#อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ในกรณีที#ผูข้ออนุญาตเป็น
นติบิคุคล นําเอกสารตัวจรงิ
มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อ
ยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

5 
 

รูปแบบรายการโบราณสถานปจัจบุนั, รายละเอยีด
ประกอบแบบ, รายละเอยีดโครงการของโบราณ
สถานที%จะขออนุญาตซอ่มแซม รื อถอน ตอ่เตมิ 
เปลี%ยนแปลง เคลื%อนยา้ย ทําลาย หรอืขดุคน้ ขุด
แตง่ทางโบราณคด ี(สําหรบักรณีซอ่มแซมแกไ้ข 
เปลี%ยนแปลง รื อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย เคลื%อนยา้ย
โบราณสถาน) 
 

0 2 (- ภาพถา่ยโบราณสถาน
ทกุดา้นทั ;งภายในและ
ภายนอก รวมทั ;งบรเิวณที#
จะขออนุญาตฯ 
- ประวัต/ิความสําคญัของ
โบราณสถานที#ขออนุญาต) 

� 

6 
 

หนงัสอืแสดงกรรมสทิธิ8หรอืสทิธ ิ8ครอบครองที%ดนิ 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

� 

7 
 

หนงัสอือนุญาต/รบัรองใหใ้ชป้ระโยชนใ์นที%ดนิ
บรเิวณที%ขออนุญาตจากเจา้ของที%ดนิหรอืสว่น
ราชการ 
 

0 2 (ในกรณีที#ผูข้ออนุญาตมไิด ้
เป็นเจา้ของหรอืผู ้
ครอบครองที#ดนิ พรอ้ม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื%อนไข  
1 

 
แบบคําขออนุญาตซอ่มแซม แกไ้ข เปลี%ยนแปลง รื อถอน ตอ่เตมิ ทําลาย 
เคลื%อนยา้ย หรอืสว่นตา่งๆ ของโบราณสถาน หรอืขดุคน้ในเขต
โบราณสถาน 
 

- � 
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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�อมจดัเตรียมเอกสารตามท่ีระบุให�ครบถ�วน 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้โอนและการแจง้การไดร้บักรรมสทิธิ โดยทางมรดกหรอืโดย
พนิยักรรมของโบราณสถานที'ข ึ)นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที'ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื'อนไข (ถา้ม)ี ในการยื'นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 เป็นการแจง้การโอนโบราณสถานที�ข ึ!นทะเบยีนแลว้ใหก้รมศลิปากร หรอืเป็นการแจง้การรับกรรมสทิธิ&ในโบราณสถานที�
ข ึ!นทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอืพนัิยกรรมใหก้รมศลิปากรทราบ 
 การโอนโบราณสถาน หรอืการรับกรรมสทิธิ&โบราณสถานใชใ้นกรณีที�เป็นโบราณสถานที�ข ึ!นทะเบยีนแลว้เทา่นั!น 
 กรณีการโอนโบราณสถานนั!น ผูโ้อนจะตอ้งแจง้ชื�อและที�อยูข่องผูโ้อนและผูรั้บโอนและวนัเดอืนปีที�โอน 
 กรณีการรับกรรมสทิธิ&โบราณสถานโดยทางมรดกหรอืพนัิยกรรม ผูรั้บกรรมสทิธิ&จะตอ้งแจง้ชื�อและที�อยูข่องผูรั้บ
กรรมสทิธิ&และเจา้ของกรรมสทิธิ&เดมิ พรอ้มวนัเดอืนปีที�ไดรั้บกรรมสทิธิ& 
 ผูโ้อนตอ้งแจง้การโอนโบราณสถานตอ่กรมศลิปากรภายใน 30 วนั นับแตว่นัโอน ทั !งนี! เป็นไปตามมาตรา 12 วรรคหนึ�ง 
แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 ผูรั้บกรรมสทิธิ&ตอ้งแจง้การรับกรรมสทิธิ&ตอ่กรมศลิปากรภายใน 60 วนั นับแตว่นัไดรั้บกรรมสทิธิ& ทั !งนี! เป็นไปตามมาตรา 
12 วรรคสอง แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 ในกรณีมผีูท้ ี�ไดรั้บกรรมสทิธิ&โบราณสถานเดยีวกนัหลายคนใหม้อบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิ&ร่วมคนใดคนหนึ�งเป็นผูแ้จง้การ
รับกรรมสทิธิ& ทั !งนี! เป็นไปตามมาตรา 12 วรรคสอง แหง่ พรบ. โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้น
ขณะนั!น ผูรั้บคําขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั!นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั !นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ�มนับระยะเวลาตั !งแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั !งนี!จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กองโบราณคด ี
ที�อยู่:81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 1 ราชบรุ ี
ที�อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื!นที�บรกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 2 สพุรรณบรุ ี
ที�อยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลยัแมน ต.รั !วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื!นที�บรกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 
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 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 3 พระนครศรอียธุยา 
ที�อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื!นที�บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 4 ลพบรุ ี
ที�อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื!นที�บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 5 ปราจนีบรุ ี
ที�อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื!นที�บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 6 สโุขทยั 
ที�อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื!นที�บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 7 เชยีงใหม ่
ที�อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300  โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื!นที�บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 8 ขอนแกน่ 
ที�อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื!นที�บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 9 อบุลราชธาน ี
ที�อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื!นที�บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 
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 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 10 นครราชสมีา 
ที�อยู่:274 ม.17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื!นที�บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ�า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 11 สงขลา 
ที�อยู่: 733 ม.2 ถ.สี�แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื!นที�บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 12 นครศรธีรรมราช 
ที�อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื!นที�บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี�/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั !งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั)นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที'รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 8 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั)นตอน ระยะเวลา สว่นที'รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูโ้อน หรอืผูรั้บกรรมสทิธิ& หรอืผูท้ี�ไดรั้บมอบอํานาจยื�นหนังสอืพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานตามที�กรมศลิปากรกําหนด เจา้หนา้ที�กรมศลิปากรตรวจสอบความ
ถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน   
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที�� 1-12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบและบนัทกึการเปลี�ยนแปลงขอ้มลู  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที�� 1-12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานที�รับผดิชอบนําเสนอหนังสอืถงึอธบิดกีรมศลิปากรเพื�อแจง้
รับทราบการโอน หรอืการรับกรรมสทิธิ&โบราณสถาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที�� 1-12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้รับทราบการโอนโบราณสถาน หรอืการรับ
กรรมสทิธิ&โบราณสถานถงึผูย้ื�น นับตั !งแตว่นัที�อธบิดรัีบทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื'อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้การโอน หรอืแจง้การรบักรรมสทิธิ โบราณสถานที' 
กรมศลิปากรกําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูโ้อน หรอืผูร้บักรรมสทิธิ และ
หรอืผูร้บักรรมสทิธิ รว่มทกุราย ในกรณีผูร้บักรรมสทิธิ เป็นนติบิุคคล
ใหย้ื'นหลกัฐานแสดงการเป็นนติบิุคคล 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื'อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อตรวจสอบ 
- หน่วยงานภาครัฐผูอ้อกเอกสาร กรมการปกครอง/กรมพัฒนาธรุกจิการคา้) 

3) 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูร้บัโอนในกรณีผูร้บักรรมสทิธิ 
เป็นนติบิุคคลใหย้ื'นหลกัฐานแสดงการเป็นนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

เอกสารหลกัฐานการโอน ( เอกสารการจดทะเบยีนที'ดนิ ฯลฯ) หรอื
เอกสารหลกัฐานการรบักรรมสทิธิ  (เอกสารพนิยักรรม เอกสารแสดง
สทิธิ การรบัมรดก ฯลฯ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อตรวจสอบ) 

กรมที�ดนิ 

5) 
 

ในกรณีมอบหมายผูอ้ ื'นทําการแทนตอ้งมเีอกสารการรบัมอบอํานาจ 
พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูทํ้าการแทน 
พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(ทั !งนี!ไมข่ดัตอ่มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแกป่ระชาชน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้))  

2) กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300  
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้ ))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื!นที�/หน่วยงานบรกิารที�รับยื�นเอกสาร (ที�อยูต่ามที�ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้ ))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที� 10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั !น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื'อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี!ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที�คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้โอนและการแจง้การไดร้บักรรมสทิธิ�โดยทางมรดกหรอื
โดยพนิยักรรมของโบราณสถานที#ข ึ%นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข  
1 

 
หนงัสอืแจง้การโอน หรอืแจง้การรบักรรมสทิธิ�
โบราณสถานที#กรมศลิปากรกําหนด 
 

1 0 - � 

2 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูโ้อน หรอืผูร้บั
กรรมสทิธิ�และหรอืผูร้บักรรมสทิธิ�รว่มทกุราย ใน
กรณีผูร้บักรรมสทิธิ�เป็นนติบิุคคลใหย้ื#นหลกัฐาน
แสดงการเป็นนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อตรวจสอบ 
- หน่วยงานภาครัฐผูอ้อก
เอกสาร กรมการปกครอง/
กรมพัฒนาธรุกจิการคา้) 

� 

3 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูร้บัโอนใน
กรณีผูร้บักรรมสทิธิ�เป็นนติบิุคคลใหย้ื#นหลกัฐาน
แสดงการเป็นนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อ
ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

เอกสารหลกัฐานการโอน ( เอกสารการจดทะเบยีน
ที#ดนิ ฯลฯ) หรอืเอกสารหลกัฐานการรบักรรมสทิธิ� 
(เอกสารพนิยักรรม เอกสารแสดงสทิธิ�การรบัมรดก 
ฯลฯ) 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อ
ตรวจสอบ) 

� 

5 
 

ในกรณีมอบหมายผูอ้ ื#นทําการแทนตอ้งมเีอกสาร
การรบัมอบอํานาจ พรอ้มสําเนาบตัรประชาชนและ
สําเนาทะเบยีนบา้นของผูทํ้าการแทน พรอ้มรบัรอง
สําเนาถูกตอ้ง 
 

0 2 (ทั 3งนี3ไมข่ดัตอ่มาตรการ
อํานวยความสะดวกและลด
ภาระแกป่ระชาชน) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื#อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : แจง้การเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานที#มเีจา้ของหรอื 
ผูค้รอบครองที#ชอบโดยกฎหมาย 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. เป็นการแจง้เรื�องการรับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานที�มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ชอบโดย
กฎหมาย จากกรมศลิปากรถงึผูร้อ้งขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารฯ 
2. การขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานที�มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ชอบโดยกฎหมายนี/ใชใ้นกรณีที�เป็นโบราณ
สถานที�ข ึ/นทะเบยีนแลว้เทา่นั/น 
3. การขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานที�มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ชอบโดยกฎหมายนี/ ตอ้งดําเนนิการแจง้ให ้
กรมศลิปากรทราบกอ่นเปิดใหเ้ขา้ชม 
4. ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองโบราณสถานฯ จัดใหม้ป้ีายอธบิายประวตัขิองโบราณสถาน และใหร้ายงานสถติผิูเ้ขา้ชมใหอ้ธบิดี
กรมศลิปากรทราบปีละครั/ง 
5. ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองจัดใหม้ขีอ้กําหนดเกี�ยวกับการยกเวน้ใหผู้เ้ขา้ชมบางประเภทไมต่อ้งเสยีคา่เขา้ชมหรอืลดคา่เขา้ชม 
เชน่ นักเรยีน นสิติ นักศกึษา ในเครื�องแบบ พระภกิษุ สามเณร 
6. ใหย้ื�นหลักฐานเอกสารตามที�กําหนดไวใ้นประกาศกรมศลิปากร เรื�อง กําหนด หลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการจัดใหเ้ขา้ชม
โบราณสถานที�มเีจา้ของ หรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื�น พ.ศ. 2535 กอ่นวัน
เปิดใหเ้ขา้ชม ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทําการ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้น
ขณะนั/น ผูรั้บคําขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั/นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั /นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ�มนับระยะเวลาตั /งแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั /งนี/จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กองโบราณคด ี
ที�อยู่:81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 1 ราชบรุ ี
ที�อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื/นที�บรกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมทุรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 2 สพุรรณบรุ ี
ที�อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั /วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื/นที�บรกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 
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 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 3 พระนครศรอียธุยา 
ที�อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื/นที�บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 4 ลพบรุ ี
ที�อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื/นที�บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 5 ปราจนีบรุ ี
ที�อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื/นที�บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 6 สโุขทยั 
ที�อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื/นที�บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 7 เชยีงใหม ่
ที�อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื/นที�บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 8 ขอนแกน่ 
ที�อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื/นที�บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระบาท 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 9 อบุลราชธาน ี
ที�อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี�ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื/นที�บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 
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 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 10 นครราชสมีา 
ที�อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื/นที�บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและ 
เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ�า 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 11 สงขลา 
ที�อยู่: 733 ม.2 ถ.สี�แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื/นที�บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที� 12 นครศรธีรรมราช 
ที�อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื/นที�บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี� /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั4นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 13 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั4นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองโบราณสถานฯ หรอืผูท้ี�ไดรั้บมอบอํานาจยื�น
หนังสอืพรอ้มเอกสารหลักฐานตามที�กรมศลิปากรกําหนด เจา้หนา้ที� 
กรมศลิปากรตรวจสอบความถกูตอ้งและครบถว้นของเอกสารหลกัฐาน  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที� 1-12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบขอ้มูล และลงพื/นที�ตรวจสอบสถานที�ที�แจง้ เพื�อจัดทํารายงาน
เสนอความเห็น  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที� 1-12 ร่วมดว้ย)) 

5 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

3) การพจิารณา 
หน่วยงานที�รับผดิชอบนําเสนอหนังสอืถงึอธบิดกีรมศลิปากรเพื�อแจง้
รับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานฯ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที� 1-12 ร่วมดว้ย)) 

2 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้รับทราบการขอเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอื
คา่บรกิารโบราณสถานฯ ถงึผูย้ื�น (นับตั /งแตว่นัที�อธบิดรัีบทราบ) 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที� 1-12 ร่วมดว้ย)) 

5 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้การจดัใหเ้ขา้ชมโบราณสถานโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอื
คา่บรกิารอื#นตามแบบที#กรมศลิปากรกําหนด 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

ภาพถา่ยพรอ้มแผนผงั ภาพถา่ยแสดงใหเ้ห็นชดัถงึสภาพของโบราณ
สถานที#จะจดัใหม้กีารเขา้ชม พรอ้มแผนผงัแสดงที#ต ั4งโบราณสถาน
น ั4น 

- 
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ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

3) 
 

หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมาย เช่น โฉนดที#ดนิ นส.3 หรอืสญัญาเชา่ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

คําอธบิายขอ้มูลหรอืหลกัฐานหรอืประวตัเิกี#ยวกบัโบราณสถาน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

อตัราคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื#น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ในกรณีมอบหมายผูอ้ ื#นทําการแทนตอ้งมเีอกสารการรบัมอบอํานาจ  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูทํ้าการแทน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์(กรณีพระสงฆ)์ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน/ตรวจสอบ) 

สาํนักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิ

9) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ในกรณีที�ผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ซึ�งหนังสอืตอ้งออกใหภ้าย
ระยะเวลา 6 เดอืนนับจากวนัยื�นหนังสอืขออนุญาต โดยนําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

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

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื/นที�/หน่วยงานบรกิารที�รับยื�นเอกสาร (ที�อยูต่ามที�ระบไุวข้า้งตน้)  
(หมายเหต:ุ -)  

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

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที� 10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั /น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที�คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : แจง้การเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารโบราณสถานที!มเีจา้ของ
หรอื ผูค้รอบครองที!ชอบโดยกฎหมาย 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื!อนไข  
1 

 
หนงัสอืแจง้การจดัใหเ้ขา้ชมโบราณสถานโดยเรยีก
เก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื!นตามแบบที!กรม
ศลิปากรกําหนด 
 

1 0 - � 

2 
 

ภาพถา่ยพรอ้มแผนผงั ภาพถา่ยแสดงใหเ้ห็นชดัถงึ
สภาพของโบราณสถานที!จะจดัใหม้กีารเขา้ชม 
พรอ้มแผนผงัแสดงที!ต ั2งโบราณสถานน ั2น 
 

1 0 - � 

3 
 

หลกัฐานแสดงความเป็นเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
โดยชอบดว้ยกฎหมาย เชน่ โฉนดที!ดนิ นส.3 หรอื
สญัญาเชา่ 
 

0 1 - � 

4 
 

คําอธบิายขอ้มูลหรอืหลกัฐานหรอืประวตัเิกี!ยวกบั
โบราณสถาน 
 

0 1 - � 

5 
 

อตัราคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื!น 
 

1 0 - � 
6 

 
 ในกรณีมอบหมายผูอ้ ื!นทําการแทนตอ้งมี
เอกสารการรบัมอบอํานาจ  
 

1 1 - � 

7 
 

บตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูทํ้าการแทน 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที(เพื(อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

� 

8 
 

ใบสทุธปิระจําตวัพระสงฆ ์(กรณีพระสงฆ)์ 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที(เพื(อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

� 

9 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ในกรณีที(ผูข้ออนุญาตเป็น
นติบิคุคล ซึ(งหนังสอืตอ้ง
ออกใหภ้ายระยะเวลา 6 
เดอืนนับจากวนัยื(นหนังสอื
ขออนุญาต โดยนําเอกสาร
ตวัจรงิมาแสดงตอ่
เจา้หนา้ที(เพื(อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื!อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนญุาตเขา้ไปดาํเนนิการตามภารกจิใดใดเพื"อหาผลประโยชนใ์น
บรเิวณโบราณสถานที"ไดข้ ึ.นทะเบยีนแลว้และมใิชโ่บราณสถานที"มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดย
ชอบดว้ยกฎหมาย 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
(1) ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 แกไ้ขเพิ-มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที- 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 13 ทว ิ
กําหนดใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรมอํีานาจอนุญาตเป็นหนังสอืใหบ้คุคลใดเขา้ไปดําเนนิกจิการใด ๆ เพื-อหาผลประโยชนใ์นบรเิวณ
โบราณสถานที-ไดข้ ึ>นทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานที-มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย โดยใหผู้รั้บ
อนุญาตออกคา่ใชจ้า่ยในการดําเนนิกจิการเองทั >งสิ>น โดยการอนุญาตตอ้งเป็นไปเพื-อประโยชนใ์นการสง่เสรมิการศกึษาและ
เผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
(2) การเขา้ไปหาประโยชนใ์นโบราณสถานที-ไดข้ ึ>นทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานที-มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบ
ดว้ยกฎหมาย ยกตวัอย่างเชน่ การขออนุญาตเขา้ไปจําหน่ายของที-ระลกึ การขออนุญาตใหบ้รกิารสขุา การขออนุญาตใหบ้รกิาร
สื-อโสตทศันศกึษา การขออนุญาตจําหน่ายเครื-องสกัการะบชูา การขออนุญาตใหบ้รกิารรถรางนําชมโบราณสถาน การขออนุญาต
จําหน่ายอาหารหรอืเครื-องดื-ม เป็นตน้ 
(3) ผูข้ออนุญาตเขา้ไปหาประโยชนใ์นโบราณสถานที-ไดข้ ึ>นทะเบยีนแลว้และมใิชเ่ป็นโบราณสถานที-มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
โดยชอบดว้ยกฎหมายตอ้งเสนอผลประโยชนห์รอืคา่ตอบแทนการเขา้ใชป้ระโยชนใ์หก้รมศลิปากรพจิารณา โดยกรมศลิปากรจะ
พจิารณาโดยคํานงึประโยชนใ์นดา้นการศกึษาและการเผยแพร่ศลิปวฒันธรรมเป็นหลัก และหากมผีูข้ออนุญาตมากกวา่หนึ-งราย 
กรมศลิปากรจะเปิดใหผู้ข้ออนุญาตแตล่ะรายเสนอผลประโยชนห์รอืคา่ตอบแทนใหก้รมศลิปากรพจิารณา 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ-มเตมิไดใ้น
ขณะนั>น ผูรั้บคําขอและผูย้ื-นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื-นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ-มเตมิ หากผูย้ื-นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ-มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที-กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
2. พนักงานเจา้หนา้ที-จะยังไม่พจิารณาคําขอ และยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื-นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื
ยื-นเอกสารเพิ-มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั>นเรยีบรอ้ยแลว้ 
3. ขั >นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ-มนับระยะเวลาตั >งแตเ่จา้หนา้ที-ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที-ระบไุวใ้นคูม่อืประชาชน
เรยีบรอ้ยแลว้ 
4. ทั >งนี>จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื-นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที-พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
กองโบราณคด ี
ที-อยู่: ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 
พื>นที-บรกิาร : กรุงเทพมหานคร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 1 ราชบรุ ี
ที-อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื>นที-บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 2 สพุรรณบรุ ี
ที-อยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.รั >วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000           
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 
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พื>นที-บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 3 พระนครศรอียธุยา 
ที-อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื>นที-บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 4 ลพบรุ ี
ที-อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื>นที-บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 5 ปราจนีบรุ ี
ที-อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื>นที-บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 6 สโุขทยั 
ที-อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื>นที-บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 7 เชยีงใหม ่
ที-อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื>นที-บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 8 ขอนแกน่ 
ที-อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื>นที-บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนครยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 
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 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 9 อบุลราชธาน ี
       ที-อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี-ยงเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื>นที-บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 10 นครราชสมีา 
ที-อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื>นที-บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ-า 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 11 สงขลา 
ที-อยู่: 733 ม.2 ถ.สี-แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื>นที-บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที-ยงเวลา 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที- 12 นครศรธีรรมราช 
ที-อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื>นที-บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี-/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที-ยง) 

 

ข ั.นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั.นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้ออนุญาตยื-นคําขออนุญาตเขา้ไปดําเนนิการตามภารกจิใดใด
เพื-อหาผลประโยชนใ์นบรเิวณโบราณสถานที-ไดข้ ึ>นทะเบยีนแลว้
และมใิชโ่บราณสถานที-มเีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมาย (หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานัก
ศลิปากรที- 1-12 ร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

2) การพจิารณา 
หน่วยงานพจิารณาในเบื>องตน้ เพื-อนําเสนออธบิดกีรมศลิปากร
พจิารณาอนุญาตหรอืไม่อนุญาต (หมายเหต:ุ (หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักศลิปากรที- 1-12 ร่วมดว้ย))  

5 วนัทําการ กองโบราณคด ี
 

3) การพจิารณา 
อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในสญัญาอนุญาต ในกรณีที-อธบิดอีนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ กรมศลิปากร 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญาตดําเนนิการเพื"อหาประโยชนใ์นโบราณสถานที"
ข ึ.นทะเบยีนแลว้และไมม่เีจา้ของหรอืผูค้รอบครองโดยชอบดว้ย
กฎหมาย 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กองโบราณคด ี

2) 
 

แผนงาน/โครงการในการจดัหาผลประโยชนใ์นเขตโบราณสถาน
พรอ้มคําอธบิายขอ้มูลหรอืหลกัฐานหรอืประวตัเิกี"ยวกบั
โบราณสถาน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที-เพื-อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที-เพื-อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล 
- หรอืใชห้นังสอืทางราชการออกใหท้ี-มรีูปถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/
ผูจั้ดการ 
- ใหนํ้าเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที-เพื-อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีที-ผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล พรอ้มดว้ยสาํเนาบตัร
ประจําตวัประชาชนของผูรั้บมอบอํานาจลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื-องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) กองโบราณคด ีเลขที- 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที-ระบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที- 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื-องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั >น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื-องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี>ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที-คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การอนญุาตเขา้ไปดาํเนนิการตามภารกจิใดใดเพื�อหา
ผลประโยชนใ์นบรเิวณโบราณสถานที�ไดข้ ึ*นทะเบยีนแลว้และมใิชโ่บราณสถานที�มเีจา้ของหรอืผู ้
ครอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 
หนงัสอืขออนุญาตดําเนนิการเพื�อหาประโยชนใ์น
โบราณสถานที�ข ึ*นทะเบยีนแลว้และไมม่เีจา้ของหรอื
ผูค้รอบครองโดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 

1 0 - � 

2 
 

แผนงาน/โครงการในการจดัหาผลประโยชนใ์นเขต
โบราณสถานพรอ้มคําอธบิายขอ้มูลหรอืหลกัฐาน
หรอืประวตัเิกี�ยวกบัโบราณสถาน 
 

0 1 - � 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

5 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล 
- หรอืใชห้นังสอืทาง
ราชการออกใหท้ี$มรีูปถา่ย
ของกรรมการผูจั้ดการ/
ผูจั้ดการ 
- ใหนํ้าเอกสารตัวจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อ
ยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

6 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (กรณีที$ผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล พรอ้มดว้ยสําเนา
บตัรประจําตัวประชาชนของ
ผูรั้บมอบอํานาจลงนาม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้การไดร้บักรรมสทิธิ�โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี(ไดข้ ึ+นทะเบยีน
แลว้ โดยทางมรดกหรอืโดยพนิยักรรม 
หนว่ยงานที(ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื(อนไข (ถา้ม)ี ในการยื(นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17 วรรคสอง
กําหนดวา่ กรณีมผีูไ้ดรั้บกรรมสทิธิ9โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี*ไดข้ ึ<นทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอืโดยพนัิยกรรมตอ้งแจง้การ
ไดรั้บกรรมสทิธิ9ไปยังอธบิดภีายในหกสบิวนันับแตว่นัที*ไดก้รรมสทิธิ9 ในกรณีที*มผีูไ้ดรั้บกรรมสทิธิ9โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถุ
เดยีวกนัหลายคน เมื*อไดม้กีารมอบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิ9รวมคนใดคนหนึ*งเป็นผูแ้จง้การรับกรรมสทิธิ9และผูไ้ดรั้บมอบหมายได ้
ปฏบิตักิารแจง้นั<นภายในกําหนดเวลาดงักลา่วแลว้ ใหถ้อืวา่ผูม้กีรรมสทิธิ9รวมทกุคนไดป้ฏบิตักิารแจง้นั<นแลว้ดว้ย 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั<น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั<นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั <นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั <งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั <งนี<จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื<นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี ี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลยัแมน ต.รั <วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื<นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห ์/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่:ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียุธยา จ.พระนครศรอียุธยา 
13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื<นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา /ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี 15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื<นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื<นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้ /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื<นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื<นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื<นที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื<นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร  อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื<นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและ 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  
 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื<นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื<นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี* /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
ที*อยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
โทรศพัท:์ 0 3242 5600 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 5330 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
ที*อยู่:ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 6113 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา จ.
พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา จ.
พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110   
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิ9 ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
ที*อยู่: 120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง  อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ที*อยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
    ที*อยู่: 318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

40



 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์
32000 โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
ที*อยู่:312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั <งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั+นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที(รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 17 วนั 
ลําดบั ข ั+นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นหนังสอืขออนุญาตตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อตรวจสอบ
ความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื<นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายทําการลงพื<นที*ตรวจสอบ
รายละเอยีดความถกูตอ้งของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถทุี*ไดรั้บ

9 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั+นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

กรรมสทิธิ9 
(หมายเหต:ุ(หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักศลิปากรที* 1-12  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื<นที* ร่วมดว้ย))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นําเสนออธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูค้รอบครองทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบแจง้การรบัโอนกรรมสทิธิ�โบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

พนิยักรรม (ในกรณีไดร้บักรรมสทิธิ�โดยผลของพนิยักรรม) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

มรณบตัรของเจา้มรดกหรอืผูทํ้าพนิยักรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

4) 
 

รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที(ไดร้บั
กรรมสทิธิ� 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

คําส ั(งศาล ในกรณีที(เป็นการรบัมรดกโดยทายาทโดยธรรม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- หรอืหนังสอืที*ทางราชการออกใหท้ี*มรีูปถา่ยของทายาท
หรอืผูรั้บพนัิยกรรม 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- ในกรณีที*มทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบสาํเนาบตัรของ
ทกุคน) 

กรมการปกครอง 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหเ้ป็นผูแ้จง้การรบัโบราณวตัถหุรอืศลิวตัถุที(
ข ึ+นทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอืโดยทางพนิยักรรม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ในกรณีที*มทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมในโบราณวัตถหุรอื
ศลิปวตัถหุลายคน สามารถมอบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิ9รวมคนใดคนหนึ*ง
เป็นผูแ้จง้ โดยทายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมทกุคนตอ้งร่วมลงชื*อในหนังสอื
มอบอํานาจดงักลา่ว) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื<นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั <น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื(อแบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้การไดรั้บกรรมสทิธิ9โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี*ไดข้ ึ<นทะเบยีนแลว้ โดยทางมรดกหรอืโดยพนัิยกรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี<ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้การไดร้บักรรมสทิธิ�โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี$ไดข้ ึ'น
ทะเบยีนแลว้ โดยทางมรดกหรอืโดยพนิยักรรม 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื$อนไข  
1 

 
แบบแจง้การรบัโอนกรรมสทิธิ�โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ 
 

1 0 - � 
2 

 
พนิยักรรม (ในกรณีไดร้บักรรมสทิธิ�โดยผลของ
พนิยักรรม) 
 

0 2 (พรอ้มรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง) 

� 

3 
 

มรณบตัรของเจา้มรดกหรอืผูทํ้าพนิยักรรม 
 

0 2 (พรอ้มรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง) 

� 
4 

 
รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที$
ไดร้บักรรมสทิธิ� 
 

2 0 - � 

5 
 

คําส ั$งศาล ในกรณีที$เป็นการรบัมรดกโดยทายาท
โดยธรรม 
 

0 2 - � 

6 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- หรอืหนังสอืที)ทาง
ราชการออกใหท้ี)มรีูปถา่ย
ของทายาทหรอืผูรั้บ
พนัิยกรรม 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที)เพื)อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ 
- ในกรณีที)มทีายาทหรอื
ผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ให ้
แนบสําเนาบัตรของทกุคน) 

� 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหเ้ป็นผูแ้จง้การรบัโบราณวตัถุ
หรอืศลิวตัถทุี$ข ึ'นทะเบยีนแลว้โดยทางมรดกหรอื
โดยทางพนิยักรรม 
 

1 0 (ในกรณีที)มทีายาทหรอื
ผูรั้บพนัิยกรรมใน
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
หลายคน สามารถ
มอบหมายใหผู้ม้กีรรมสทิธิ9
รวมคนใดคนหนึ)งเป็นผูแ้จง้ 
โดยทายาทหรอืผูรั้บ
พนัิยกรรมทกุคนตอ้งร่วมลง
ชื)อในหนังสอืมอบอํานาจ
ดงักลา่ว) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื$อนไข  
1 

 
แบบแจง้การไดร้บักรรมสทิธิ�โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุที$ไดข้ ึ'นทะเบยีน
แลว้ โดยทางมรดกหรอืโดยพนิยักรรม 
 

- � 
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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 

                                                       (..................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้โอนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี$ไดข้ ึ)นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
     ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17 กําหนดวา่ 
     ในกรณีมกีารโอนโบราณวัตถหุรอืศลืปวตัถทุี*ไดข้ ึ9นทะเบยีนแลว้ ผูโ้อนตอ้งแจง้การโอนเป็นหนังสอืโดยระบชุื*อและที*อยู่ของ
ผูรั้บโอน รวมทั 9งวนั เดอืน ปีที*โอน ใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบ ภายใน 30 วนันับแตว่นัที*โอน 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั9น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั9นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 9นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั 9งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 9งนี9จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื9นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 9วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื9นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื9นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื9นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื9นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื9นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื9นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื9นที*บรกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี40000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื9นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื9นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและ 
เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ณ หน่วยงาน  
 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม. 2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง  
       อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื9นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ   
       อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื9นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ที*อยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง  
            อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง  
             อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง       
            อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 
            อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั 
            อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี72000 
    โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง      
           จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

48



 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา 
 จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิO ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
    ที*อยู่: 120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 
62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ที*อยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
ที*อยู่:193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
ที*อยู่: 318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี
34000 โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา ต.ในเมอืง 
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง 
จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน  อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ที*อยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร 
จ.ชมุพร 86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ข ั)นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 17 วนั 
ลําดบั ข ั)นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นหนังสอืขออนุญาตตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อตรวจสอบ
ความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื9นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายทําการลงพื9นที*ตรวจสอบ
รายละเอยีดความถกูตอ้งของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถทุี*ไดรั้บโอน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื9นที* ร่วมดว้ย))  

9 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นําเสนออธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูย้ื*นคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบแจง้การโอนโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

สญัญาซื)อขาย (ในกรณีที$มกีารทําสญัญาซื)อ-ขาย) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(พรอ้มรับรองสาํเนาถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

หนงัสอืโอนใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร (ในกรณีเป็นการโอนใหโ้ดย
เสนห่า) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที$ตอ้งการโอน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- บตัรประจําตวัประชาชนของผูโ้อน 
- หรอืหนังสอืที*ทางราชการออกใหท้ี*มรีูปถา่ยของผูโ้อน 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบสาํเนาบตัรของทกุคน) 

กรมการปกครอง 

6) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- บตัรประจําตวัประชาชนของผูรั้บโอน 
- หรอืหนังสอืที*ทางราชการออกใหท้ี*มรีูปถา่ยของผูโ้อน 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บพนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบสาํเนาบตัรของทกุคน) 

กรมการปกครอง 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื9นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 9น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) แบบการแจง้โอนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ไดข้ ึ9นทะเบยีนแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี9ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้โอนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี ไดข้ ึ%นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื อนไข  
1 

 
แบบแจง้การโอนโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุ 
 

1 0 - � 
2 

 
สญัญาซื%อขาย (ในกรณีที มกีารทําสญัญาซื%อ-ขาย) 
 

0 2 (พรอ้มรับรองสาํเนา
ถกูตอ้ง) 

� 
3 

 
หนงัสอืโอนใหเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร (ในกรณีเป็น
การโอนใหโ้ดยเสนห่า) 
 

0 2 - � 

4 
 

รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที 
ตอ้งการโอน 
 

2 0 - � 

5 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- บตัรประจําตัวประชาชน
ของผูโ้อน 
- หรอืหนังสอืที-ทางราชการ
ออกใหท้ี-มรีูปถา่ยของผูโ้อน 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที-เพื-อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บ
พนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบ
สาํเนาบตัรของทกุคน) 

� 

6 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- บตัรประจําตัวประชาชน
ของผูรั้บโอน 
- หรอืหนังสอืที-ทางราชการ
ออกใหท้ี-มรีูปถา่ยของผูโ้อน 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที-เพื-อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ 
- กรณีมทีายาทหรอืผูรั้บ
พนัิยกรรมหลายคน ใหแ้นบ
สาํเนาบตัรของทกุคน) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื อนไข  
1 

 
แบบการแจง้โอนโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที ไดข้ ึ%นทะเบยีนแลว้ 
 

- � 
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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 

                                                       (..................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้การชํารดุ หกัพงั เสยีหาย สญูหาย หรอืยา้ยสถานที"เก็บ
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี"ไดข้ ึ.นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิพระราชบญัญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 16 กําหนดใหใ้นกรณีที*
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ไดข้ ึ8นทะเบยีนแลว้ชาํรุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย หรอืมกีารยา้ยสถานที*เก็บรักษา ใหผู้ค้รอบครอง
โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถนัุ8นแจง้เป็นหนังสอืไปยังอธบิดภีายในสามสบิวนันับแตว่ันชํารุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย หรอืมกีารยา้ยนั8น 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั8น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั8นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 8นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั 8งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 8งนี8จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื8นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 8วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื8นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื8นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื8นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื8นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่:216 ม.3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื8นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่:451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื8นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื8นที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
       ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื8นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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พื8นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและ 
เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  
 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื8นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื8นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
ที*อยู่:97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

58



 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิO ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง  จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 
            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
ที*อยู่:120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
ที*อยู่:451 หมู2่ ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
ที*อยู่:193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน  จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
ที*อยู่:318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง  จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 
        ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
ที*อยู่:312 หมู1่ ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั.นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 19 วนั 
ลําดบั ข ั.นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นแบบแจง้การชํารุด หักพัง เสยีหาย สญูหายหรอืยา้ยสถานที*
เก็บตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อตรวจสอบความครบถว้นและ
ความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื8นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายลงพื8นที*ตรวจสอบ ในกรณี 
   1. ชาํรุด เสยีหาย หักพัง กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ
สารสนเทศดําเนนิการตอ่ไป 

11 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั.นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

   2. ยา้ยที*เก็บรักษา แจง้กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ
สารสนเทศ รวบรวมเก็บเป็นฐานขอ้มลู และดําเนนิการแกไ้ขใน
ราชกจิจานุเบกษา 
   3. กรณีสญูหาย แจง้กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑแ์ละ
สารสนเทศ รวบรวมเก็บเป็นฐานขอ้มลู และแจง้หน่วยงานอื*น
เพื*อชว่ยตดิตาม 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื8นที* ร่วมดว้ย))  

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากร ลงนามในหนังสอืแจง้ผูค้รอบครองทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบแจง้การชํารุด เสยีหาย หกัพงั สูญหาย และยา้ยที"เก็บรกัษา
โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที"ชํารุด เสยีหาย 
หกัพงั สูญหาย และยา้ยที"เก็บรกัษา 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

ใบแจง้ความรอ้งทุกขต์อ่สถานตีํารวจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ใชเ้ฉพาะในกรณีที*โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถสุญูหาย) 

สาํนักงานตํารวจแหง่ชาต ิ

4) 
 

แผนที"แสดงตําแหนง่ที"ต ั.งสถานที"จดัเก็บโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 2 ฉบบั 
หมายเหตุ (ใชเ้ฉพาะในกรณียา้ยสถานที*จัดเก็บโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวัตถ)ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื8นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้)  
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 8น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้การชาํรุด หักพัง เสยีหาย สญูหาย หรอืยา้ยสถานที*เก็บโบราณวัตถ ุหรอืศลิปวตัถุที*ไดข้ ึ8นทะเบยีนแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี8ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้การชํารดุ หกัพงั เสยีหาย สญูหาย หรอืยา้ยสถานที!เก็บ
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี!ไดข้ ึ+นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื!อนไข  
1 

 
แบบแจง้การชํารุด เสยีหาย หกัพงั สูญหาย และ
ยา้ยที!เก็บรกัษาโบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ 
 

1 0 - � 

2 
 

รูปภาพและรายละเอยีดของโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที!
ชํารุด เสยีหาย หกัพงั สูญหาย และยา้ยที!เก็บรกัษา 
 

2 0 - � 

3 
 

ใบแจง้ความรอ้งทุกขต์อ่สถานตีํารวจ 
 

0 1 (ใชเ้ฉพาะในกรณีที 
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
สญูหาย) 

� 

4 
 

แผนที!แสดงตําแหนง่ที!ต ั+งสถานที!จดัเก็บ
โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถุ 
 

0 2 (ใชเ้ฉพาะในกรณียา้ย
สถานที จัดเก็บโบราณวตัถ ุ
หรอืศลิปวตัถุ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื!อนไข  
1 

 
แบบแจง้การชํารุด หกัพงั เสยีหาย สูญหาย หรอืยา้ยสถานที!เก็บ
โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถทุี!ไดข้ ึ+นทะเบยีนแลว้ 
 

- � 

 
 

64



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 

                                                       (..................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้การผลติ การคา้ หรอืมไีวใ้นสถานการคา้ ซึ$งส ิ$งเทยีมโบราณวตัถุ
หรอืส ิ$งเทยีมศลิปวตัถทุ ี$ควบคมุการทําเทยีม 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ทว ิ
วรรคสอง กําหนดวา่ 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะผลติ คา้ หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*ประกาศควบคมุการทํา
เทยีมตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร ตอ้งปฏบิตัติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื*อนไขที*กําหนดในประกาศกรมศลิปากร เรื*อง 
กําหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื*อนไขในการผลติ การคา้ หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีม
ศลิปวตัถทุี*ควบคมุการทําเทยีม ซึ*งมหีลกัเกณฑด์งันีA 
 (1) ประทบัคําตอ่ไปนีAลงในเนืAอของสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวตัถใุนที*เห็นไดง้่าย 
    (ก) สิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*เป็นพระพุทธรูป รูปเคารพในพระพุทธศาสนาและเทวรูป ใหป้ระทับคําวา่ 
“จําลอง” 
    (ข) สิ*งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถอุื*นใหป้ระทับคําวา่ &ldquo;สิ*งเทยีม&rdquo; 
 (2) ขนาดของสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*จะตอ้งผลติตอ้งมขีนาดแตกตา่ง โดยใหเ้ล็กหรอืใหญ่กวา่ของจรงิไม่
นอ้ยกวา่รอ้ยละยี*สบิหา้ 
2. ใหผู้ท้ ี*จะผลติตามขอ้ 1 แจง้รายการสิ*งที*ตนจะผลติตอ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ สํานักศลิปากรที* 1 - 12 สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิี*ตั Aงอยูใ่นสว่นภมูภิาค ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นการผลติ พรอ้มดว้ยหลกัฐานเอกสาร
ประกอบ 
3. เมื*อผูผ้ลติไดผ้ลติสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวตัถตุามที*แจง้ไวใ้นขอ้ 2 แลว้ ใหแ้จง้อธบิดกีรมศลิปากร ณ สํานัก
ศลิปากรที* 1 – 12 สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิี*ตั Aงอยูใ่นสว่นภมูภิาค ภายในสามสบิวนั นับแต่
วนัที*ผลติเสร็จ พรอ้มสง่ภาพถา่ยสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถขุนาด 5X7 นิAว จํานวน 3 ชดุ (1 ชดุ ประกอบดว้ย 
ภาพถา่ยดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นซา้ย และดา้นขวา) 
4. ผูใ้ดประสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*ควบคมุการทําเทยีม ตอ้งแจง้ให ้
อธบิดกีรมศลิปากรทราบ ณ ณ สาํนักศลิปากรที* 1 – 12 สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตทิี*ตั Aงอยู่
ในสว่นภมูภิาค ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนักอ่นการคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ พรอ้มดว้ยหลักฐานและเอกสารประกอบ 
5. ใหผู้ทํ้าการคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถ ุทําบญัชรีายการสิ*งเทยีมโบราณวัตถุ
หรอืสิ*งเทยีมศลิปวตัถุที*ควบคมุการทําเทยีมที*อยูใ่นความครอบครองของตนและรักษาบัญชนัีAนไว ้ณ สถานที*ดงักลา่ว แบบบญัชี
รายการสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถใุหใ้ชแ้บบบัญชรีายการของกรมศลิปากร 
6. ในกรณีที*มกีารยา้ยสถานที*ทําการผลติ สถานที*ทําการคา้ หรอืเลกิกจิการ ตอ้งแจง้ใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบ ณ สถานที*ที*ยื*น
ไวต้ามขอ้ 2 หรอื 4 ภายในสบิหา้วนั นับแตว่นัยา้ยสถานที*ผลติหรอืสถานที*ทําการคา้หรอืเลกิกจิการ แลว้แตก่รณี 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนัAน ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัAนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั Aนตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั Aงแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั AงนีAจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พืAนที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั Aวใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พืAนที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000  โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พืAนที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พืAนที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พืAนที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พืAนที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พืAนที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง  
       อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พืAนที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
       ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พืAนที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พืAนที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พืAนที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พืAนที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
ที*อยู่:97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
ที*อยู่:ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
ที*อยู่:ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง  จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110  
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิ[ ต.ทา่หนิ  อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
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พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ  
            อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง   
           จ.สโุขทัย 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 
            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก 
            จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
ที*อยู่:120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ที*อยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์
            ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
ที*อยู่:318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 
           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
            จ.นครศรธีรรมราช 80000 
    โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา 
            จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
ที*อยู่:312 หมู1่ ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั5นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 17 วนั 
ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจง้รายการสิ*งที*ตนจะผลติหรอืที*ตนประสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้น
สถานการคา้ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อตรวจสอบความ
ครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืAนที* ร่วมดว้ย))  

1 นาท ี สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายพจิารณารายการและแบบสิ*งเทยีม
โบราณวตัถ ุหรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถ ุ
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพืAนที* ร่วมดว้ย))  

9 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรลงนามในหนังสอืแจง้ผูข้อคํารอ้ง 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบแจง้รายการเพื$อผลติสิ$งเทยีมโบราณวตัถหุรอืส ิ$งเทยีมวตัถทุี$
ควบคมุการทําเทยีม 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(*นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ 
กรณี 
- การแจง้ผลติสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถ ุ
- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอื
สิ*งเทยีมศลิปวตัถทุี*ควบคมุการทําเทยีม) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(* หรอืใบทะเบยีนพาณชิย ์กรณีบคุคลธรรมดา (ถา้ม)ี 
* นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ 
กรณี  
- การแจง้ผลติสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถ ุ
- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอื
สิ*งเทยีมศลิปวตัถทุี*ควบคมุการทําเทยีม) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
แผนที$สงัเขปแสดงที$ต ั5งของสถานที$ผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิ*งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ*งเทยีม
ศลิปวตัถุ) 

- 

5) 
 

แบบหรอืหุน่ตน้แบบ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิ*งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ*งเทยีม
ศลิปวตัถุ) 

- 

6) 
 

บญัชแีสดงรายการและปรมิาณของสิ$งเทยีมโบราณวตัถุหรอืส ิ$ง
เทยีมศลิปวตัถุที$จะทําเทยีม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณี การแจง้ผลติสิ*งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวตัถ ุ
** ในกรณีที*เป็นการผลติสิ*งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ*งเทยีมโบราณวตัถุ
เพิ*มเตมิ ใหย้ื*นหลกัฐานเอกสารตามที*กําหนดไวใ้นขอ้ 3, 4 และ 5 
    แบบหรอืหุน่ตน้แบบในขอ้ 4 ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากกรม
ศลิปากรกอ่น และผูผ้ลติตอ้งผลติตามแบบหรอืหุน่ตน้แบบที*ไดรั้บความ
เห็นชอบแลว้) 

- 

7) 
 

แผนที$สงัเขปแสดงที$ต ั5งของสถานทําการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณี การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้นสถานที*ทําการคา้ซึ*งสิ*งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*ควบคมุการทําเทยีม) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที* 81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพืAนที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ทอียูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั Aน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) แแบบแจง้รายการเพื*อผลติสิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถทุี*ควบคมุการทําเทยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- เมื*อผูผ้ลติไดส้ ิ*งเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถตุามที*แจง้ขอแลว้ หรอืผูป้ระสงคจ์ะคา้หรอืมไีวใ้นสถานการคา้ ใหแ้จง้
อธบิดกีรมศลิปากรทราบ ภายใน 30 วนั นับแตว่นัที*ผลติเสร็จ หรอืกอ่นการคา้หรอืมใีนสถานการคา้ พรอ้มสง่ภาพถา่ยสิ*งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ*งเทยีมศลิปวัตถขุนาด 5X7 นิAว จํานวน 3 ชดุ (1 ชดุ ประกอบดว้ย ภาพถา่ยดา้นหนา้ ดา้นหลงั ดา้นซา้ย และ
ดา้นขวา) 
 
- กรณียา้ยสถานที*ผลติ สถานการคา้หรอืเลกิกจิการ ใหแ้จง้อธบิดกีรมศลิปากรภายใน 15 วนั 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบบันีAดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้การผลติ การคา้ หรอืมไีวใ้นสถานการคา้ ซึ"งส ิ"งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืส ิ"งเทยีมศลิปวตัถทุ ี"ควบคมุการทําเทยีม 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข  
1 

 
แบบแจง้รายการเพื"อผลติสิ"งเทยีมโบราณวตัถหุรอื
ส ิ"งเทยีมวตัถทุี"ควบคมุการทําเทยีม 
 

1 0 - � 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (*นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อ
ยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ 
กรณี 
- การแจง้ผลติสิ$งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ$งเทยีม
ศลิปวตัถุ 
- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้น
สถานที$ทําการคา้ซึ$งสิ$ง
เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ$ง
เทยีมศลิปวตัถุที$ควบคมุการ
ทําเทยีม) 

� 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (* หรอืใบทะเบยีนพาณชิย ์
กรณีบคุคลธรรมดา (ถา้ม)ี 
* นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ 
กรณี  
- การแจง้ผลติสิ$งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ$งเทยีม
ศลิปวตัถุ 
- การแจง้จะคา้หรอืมไีวใ้น
สถานที$ทําการคา้ซึ$งสิ$ง
เทยีมโบราณวตัถหุรอืสิ$ง
เทยีมศลิปวตัถุที$ควบคมุการ
ทําเทยีม) 

� 

4 
 

แผนที"สงัเขปแสดงที"ต ั/งของสถานที"ผลติ 
 

0 2 (กรณี การแจง้ผลติสิ$งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ$งเทยีม
ศลิปวตัถุ) 

� 

5 
 

แบบหรอืหุน่ตน้แบบ 
 

0 2 (กรณี การแจง้ผลติสิ$งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ$งเทยีม
ศลิปวตัถุ) 

� 

6 
 

บญัชแีสดงรายการและปรมิาณของสิ"งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืส ิ"งเทยีมศลิปวตัถุที"จะทําเทยีม 
 

0 2 (กรณี การแจง้ผลติสิ$งเทยีม
โบราณวตัถหุรอืสิ$งเทยีม
ศลิปวตัถุ 
 
** ในกรณีที$เป็นการผลติ
สิ$งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ$ง
เทยีมโบราณวตัถเุพิ$มเตมิ 
ใหย้ื$นหลกัฐานเอกสาร
ตามที$กําหนดไวใ้นขอ้ 3, 4 
และ 5 
    แบบหรอืหุน่ตน้แบบใน

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข  
ขอ้ 4 ตอ้งไดรั้บความ
เห็นชอบจากกรมศลิปากร
กอ่น และผูผ้ลติตอ้งผลติ
ตามแบบหรอืหุน่ตน้แบบที$
ไดรั้บความเห็นชอบแลว้) 

7 
 

แผนที"สงัเขปแสดงที"ต ั/งของสถานทําการคา้ 
 

0 2 (กรณี การแจง้จะคา้หรอืมี
ไวใ้นสถานที$ทําการคา้ซึ$ง
สิ$งเทยีมโบราณวัตถหุรอืสิ$ง
เทยีมศลิปวตัถุที$ควบคมุการ
ทําเทยีม) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื"อนไข  
1 

 
แแบบแจง้รายการเพื"อผลติสิ"งเทยีมโบราณวตัถหุรอืส ิ"งเทยีมศลิปวตัถทุี"
ควบคมุการทําเทยีม 
 

- � 
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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 
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- 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 

                                                                (.................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้จดัแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอื
คา่บรกิารอื(น 
หนว่ยงานที(ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื(อนไข (ถา้ม)ี ในการยื(นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 เป็นการแจง้เรื�องการรับทราบการจัดแสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื�น 
 การจัดแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื�น ผูป้ระสงคจ์ะจัดแสดงตอ้งแจง้เป็น
หนังสอืใหอ้ธบิดกีรมศลิปากรทราบกอ่นเปิดใหเ้ขา้ชม ตามพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุและ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ�มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ทว ิ
 การจัดแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถตุอ้งไมข่ดัตอ่ขนบธรรมเนยีม ศลิปวัฒนธรรม ศลีธรรมอนัดงีาม และไมล่บหลูพ่ระ
ศาสนา 
 ผูจั้ดแสดงตอ้งจัดใหม้ขีอ้กําหนดเกี�ยวกบัการยกเวน้ใหผู้เ้ขา้ชมบางประเภทไมต่อ้งเสยีคา่เขา้ชมหรอืลดคา่เขา้ชม เชน่ 
นักเรยีน นสิติ นักศกึษาในเครื�องแบบ พระภกิษุ สามเณร 
 ใหป้ระสงคจ์ะจัดแสดงยื�นหลักฐานเอกสารตามที�กําหนดไวใ้นประกาศกรมศลิปากร เรื�อง กําหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงื�อนไขในการแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื�น 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดใ้น
ขณะนัCน ผูรั้บคําขอและผูย้ื�นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื�นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิ หากผูย้ื�นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ�มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที�จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื�นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื�นเอกสารเพิ�มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัCนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั Cนตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ�มนับระยะเวลาตั Cงแตเ่จา้หนา้ที�ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที�ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั CงนีCจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื�นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที�พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที�อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั Cงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที(รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 17 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อแจง้ฯ ยื�นหนังสอืขอแจง้ตามประกาศกรมศลิปากร โดย 
เจา้หนา้ที�รับเรื�อง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที�นําเสนออธบิดกีรมศลิปากร มอบคณะกรรมการตรวจ
สถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุศลิปวตัถุ 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การพจิารณา 
คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุ
ศลิปวตัถ ุออกตรวจตามสถานที�แจง้ไว ้
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ที�กรมศลิปากรทําหนังสอืแจง้ผลการตรวจฯ นําเสนอ
อธบิดลีงนามในหนังสอืแจง้ 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเรื�องคนืประชาชน ใชเ้วลา 1 วนัทําการ))  

7 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบแจง้การแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้
ชมหรอืคา่บรกิารอื(น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที(จดัแสดงเป็นภาพสทีี(เห็น
ชดัเจนขนาด 9 x 12.5 เซนตเิมตร 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ( ภาพละ 1 ชิCนๆ ละ 2 ภาพ) 

- 

3) 
 

บญัชรีายการโบราณวตัถุ ศลิปวตัถทุี(จดัแสดง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

คําบรรยายเกี(ยวกบัโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี(จดัแสดง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

อตัราคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื(น 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนผงัอาคารหรอืสถานที(จดัแสดง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้))  
2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที� 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที�ระบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที� 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั Cน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื(อแบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้การแสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถ ุโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื�น 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันีCดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที�คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การแจง้จดัแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชม
หรอืคา่บรกิารอื&น 
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื&อนไข  
1 

 
แบบแจง้การแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถโุดย
เรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื&น 
 

1 0 - � 

2 
 

ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที&จดัแสดงเป็น
ภาพสทีี&เห็นชดัเจนขนาด 9 x 12.5 เซนตเิมตร 
 

2 0 ( ภาพละ 1 ชิ�นๆ ละ 2 
ภาพ) 

� 

3 
 

บญัชรีายการโบราณวตัถุ ศลิปวตัถทุี&จดัแสดง 
 

0 2 - � 
4 

 
คําบรรยายเกี&ยวกบัโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี&จดั
แสดง 
 

0 2 - � 

5 
 

อตัราคา่เขา้ชมหรอืคา่บรกิารอื&น 
 

0 2 - � 
6 

 
แผนผงัอาคารหรอืสถานที&จดัแสดง 
 

0 2 - � 
 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื&อนไข  
1 

 
แบบแจง้การแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุโดยเรยีกเก็บคา่เขา้ชมหรอื
คา่บรกิารอื&น 
 

- � 
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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 
 
 
                                                                 ..……………………..……………………… 
                                                                (.......................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอรบัใบอนญุาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื&อนไข (ถา้ม)ี ในการยื&นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
           ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 กําหนดวา่ 
 ผูใ้ดประสงคจ์ะทําการคา้โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวัตถ ุที*มไิดห้า้มทําการคา้ตามมาตรา 14 วรรคสองตอ้งไดรั้บใบอนุญาต
จากอธบิดกีรมศลิปากร และปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี*กําหนดใน 
  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 
 เมื*อยื*นคํารอ้งขอรับใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถแุลว้ ผูข้ออนุญาตจะตอ้งซืAอสมดุจัดทําบญัชี
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถซุึ*งมจํีาหน่ายที*สํานักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราคาเลม่ละ 900บาท เพื*อนําไปจัดทําบญัชแีสดง
รายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถทุี*ประสงคจ์ะทําการคา้ โดยในบญัชดีงักลา่วจะตอ้งระบแุหลง่ที*มาของโบราณวัตถหุรอืศลิปวัตถดุว้ย 
 ผูป้ระสงคทํ์าการคา้โบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุใหย้ื*นคําขอรับอนุญาตตามแบบ ศก.1 
 โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ประสงคจ์ะทําการคา้ ตอ้งเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี*มไิดห้า้มทําการคา้ 
 ใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถแุละ/หรอืใบอนุญาตทําการคา้ศลิปวตัถ ุมอีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัที* 31 ธันวาคม ของปีที*
ออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตใหย้ื*นคําขอตอ่อายุตอ่อธบิดกีรมศลิปากรกอ่นใบอนุญาตสิAน
อาย ุเมื*อไดย้ื*นคําขอแลว้ ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่อธบิดกีรมศลิปากรจะสั*งไม่อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตนัAน 
 เมอืไ่ดรั้บใบอนุญาตแลว้ ผูรั้บใบอนุญาตตง้แสดงใบอนุญาตไวใ้นที*เปิดเผยและเห็นไดง้่าย ณ สถานที*ทําการคา้ หากฝ่า
ฝืนตอ้งระวางโทษตามกฎหมาย 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนัAน ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผูรั้บคําขอ
จะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัAนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั Aนตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั Aงแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั AงนีAจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่:81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
หรอื ยื*นผ่านระบบเว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่
451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศัพท ์0 5322 1308, 
0 5321 7665/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
217/3 หมู ่3 ตําบลศรสีนุทร อําเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 
โทรศพัท ์0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน 702 หมู ่3 
ตําบลเวยีง อําเภอเชยีงแสน จังหวดัเชยีงราย 57150 โทรศพัท ์0 
5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 
193 ถนนหลงัศนูยร์าชการ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศัพท ์0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ีปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
318 ถนนเขื*อนธาน ีตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จังหวดัอบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท ์0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 
ถนนทา่สงกรานต ์ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย จังหวัด
นครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4448 1269, 0 4447 1167/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
ถนนจะนะ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000 โทรศพัท ์0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช ปิดทํา
การในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 
ถนนราชดําเนนิ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7534 1075, 0 7534 
0419/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ีปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
325/1 ถนนวรเดช ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงราชบรุ ีจังหวัด
ราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 1513, 0 3232 7235/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 
ถนนมาลยัแมน ตําบลอูท่อง อําเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ี
72160 โทรศพัท ์0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ตําบลสนามชยั อําเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3553 6100/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
ถนนโรจนะ อําเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดัพระนครศรอียธุยา 
13000 โทรศพัท ์0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ ปิด
ทําการในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
ถนนสรศกัดิ] ตําบลทา่หนิ อําเภอเมอืงลพบุรุ ีจังหวดัลพบรุ ี15000 
โทรศพัท ์0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ี
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามคําแหง 
ตําบลเมอืงเกา่ อําเภอเมอืงสโุขทยั จังหวดัสโุขทัย 64210 
โทรศพัท ์0 5569 7026/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกําแพงเพชร ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกําแพงเพชร 
120 ถนนปิ*นดํารหิ ์ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงกําแพงเพชร 
จังหวดักําแพงเพชร 62000 โทรศพัท ์0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 
ถนนผากอง ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000 
โทรศพัท ์0 5477 2777, 0 5471 0561/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
97 ถนนครีรัีถยา ตําบลคลองกระแซง อําเภอเมอืง จังหวดัเพชรบรุ ี
76000 โทรศพัท ์0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ตําบลสนามชยั อําเภอเมอืง จังหวัด
สพุรรณบรุ ี72000 
โทรศพัท ์0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยง 12:00-13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ 
ตําบลบา้นเกา่ อําเภอเมอืงกาญจนบรุ ีจังหวดักาญจนบรุ ี71000 
โทรศพัท ์08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม 
ถนนอูท่อง ตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรอียธุยา จังหวัด
พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท ์0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีถนนเทพสธุโิมล ีตําบลอนิทร์
บรุ ีอําเภออนิทรบ์รุ ีจังหวัดสงิหบ์รุ ี16110 
โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุี 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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หมู ่6 ตําบลชยันาท  อําเภอเมอืง จังหวัดชยันาท 17000 
โทรศพัท ์0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ีปิด
ทําการในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ี
80 หมู ่8 ตําบลบางกะจะ อําเภอเมอืง จังหวัดจันทบรุ ี22000 
โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก 
69 ถนนประชาราษฎรส์วรรควรนายก ตําบลเมอืงสวรรคโลก 
อําเภอสวรรคโลก จังหวดัสโุขทยั   64110 
โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช ปิดทํา
การในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช 
ถนนพุทธบชูา ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก 
65000 โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิญุไชย ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย 
122 ถนนอนิทยงยศ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวดัลําพูน 
51000 โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง 
ตําบลบา้นเชยีง อําเภอหนองหาน จังหวดัอดุรธาน ี41320  
โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด 
ถนนเพลนิจติ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวัดรอ้ยเอ็ด 45000 
โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์
ถนนราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30000 
โทรศพัท:์ 0 4424 295/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์
214/4 หมู ่13 ถนนสรุนิทร-์ชอ่งจอม ตําบลเฉนยีง อําเภอเมอืง 
จังหวดัสรุนิทร ์ 32000 โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู 
ถนนสตลูธาน ีตําบลพมิาน อําเภอเมอืง จังหวัดสตลู 91000 
โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา 
155-156 ตําบลเวยีง อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธ์าน ี84110 
โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร 
312 หมู ่1 ถนนไตรรัตน ์ตําบลนาชะองั อําเภอเมอืงชมุพร 
จังหวดัชมุพร 86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั Aงแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที&รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 19 วนั 
ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูข้อรับใบอนุญาตยื*นคําขอรับใบอนุญาต (แบบคําขอ ศก.1) 
หรอืยื*นผ่านระบบทางเว็บไซด ์https://nsw.finearts.go.th 
- เจา้หนา้ที*รับเรื*องตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*นําเสนอผูอํ้านวยการสาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
หรอืผูท้ี*ไดรั้บมอบอํานาจจากอธบิดกีรมศลิปากร เพื*อมอบหมาย
ใหนั้ดคณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดง
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

3 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การพจิารณา 
กรมศลิปากรสง่คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัด
แสดงโบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ เพื*อนําผลการ
ตรวจมาประกอบการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

8 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ที*ดําเนนิการออกใบอนุญาตและเสนอผูอํ้านวยการสาํนัก
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอืผูรั้บมอบอํานาจจากอธบิดกีรม
ศลิปากร ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูอํ้านวยการสํานักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ลงนามในใบอนุญาต ผูข้ออนุญาตชาํระคา่ธรรมเนยีม/จา่ยเรื*อง
คนืประชาชน))  

7 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอรบัใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ศลิปวตัถ ุ(แบบ 
ศก.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.1 
ผา่นระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยื*นแบบ ศก.1 ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นซึ&งใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บัใบอนุญาต ขนาด 5x6 
เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

5) 
 

แผนที&แสดงที&ต ั2งสถานที&ทําการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 

- 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

6) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์ใบทะเบยีนการคา้หรอืใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ&ม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา - กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ - กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่น
สามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั - กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิท
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
 - กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 
 

บญัชรีายชื&อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

ทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- สาํหรับหุน้สว่นทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ใหแ้นบสําเนา
ทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการยื*นเรื*อง) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดัการ ขนาด 
5x6 เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั2งวตัถปุระสงคข์องหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจํากดัน ั2น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th - 
กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th - 
กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

13) 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th - 
กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

14) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ ขนาด 5x6เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th - 
กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
15) 

 
หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั2งวตัถปุระสงคข์องบรษิทัจํากดัน ั2น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th - 
กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

16) 
 

บญัชแีสดงจํานวนหุน้ท ั2งหมดที&ถอืโดยบุคคลซึ&งมสีญัชาตไิทยและ
จํานวนหุน้ท ั2งหมดที&ถอืโดยคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

17) 
 

บญัชแีสดงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ&งมสีญัชาตไิทยและจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ&ง
เป็นคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

18) 
 

ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการยื*น
เรื*อง) 

กรมการปกครอง 

19) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องกรรมการของบรษิทัจํากดัทุกคน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ  และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ให ้
แนบสําเนาบัตรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการ
ยื*นเรื*อง) 

20) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของกรรมการผูม้อํีานาจลงนาม
ผูกพนับรษิทัจํากดัน ั2น ขนาด 5x6 เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิ
หกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตคา้โบราณวตัถ ุ(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))   คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
2) ใบอนุญาตคา้ศลิปวตัถ ุ(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))   คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) 81/1 ถนนศรอียุธยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั Aน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื&อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ศก.1 คําขอรับใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ขอรับใบอนุญาตทําการคา้ศลิปวตัถ ุ(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 
- 
 

เอกสารฉบบันีAดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขอรบัใบอนญุาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
1 

 
แบบคําขอรบัใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/
ศลิปวตัถ ุ(แบบ ศก.1) 
 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถกรอก
แบบ ศก.1 ผา่นระบบ 
National Single Window 
กรมศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถ
ขอและยื4นแบบ ศก.1 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นซึ%งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนได ้
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

3 
 

ทะเบยีนบา้น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเพื4อ

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

4 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บั
ใบอนุญาต ขนาด 5x6 เซนตเิมตร ซึ%งถา่ยมาแลว้
ไมเ่กนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

5 
 

แผนที%แสดงที%ต ั8งสถานที%ทําการคา้ 
 

0 2 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

6 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์ใบทะเบยีนการคา้หรอืใบ
ทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ%ม 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา - กรณีผู ้
ขอรับใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญ - กรณีผู ้
ขอรับใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั - 
กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็น
บรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
 - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

7 
 

บญัชรีายชื%อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

8 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
9 

 
ทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง 
- สาํหรับหุน้สว่นทา่นอื4นๆ 
(ทกุคน) ที4มไิดเ้ป็นผูม้ายื4น
เรื4อง ใหแ้นบสําเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบั
การยื4นเรื4อง) 

� 

10 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 เซนตเิมตร ซึ%งถา่ยมาแลว้ไม่
เกนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

11 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั8งวตัถปุระสงคข์องหา้ง
หุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดัน ั8น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
ดว้ยตนเองนําเอกสารตวั
จรงิมายื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

12 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
ดว้ยตนเองนําเอกสารตวั
จรงิมายื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

13 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
ดว้ยตนเองนําเอกสารตวั
จรงิมายื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

14 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ ขนาด 5x6เซนตเิมตร ซึ%ง
ถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั8งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั
จํากดัน ั8น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h - กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
ดว้ยตนเองนําเอกสารตวั
จรงิมายื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

16 
 

บญัชแีสดงจํานวนหุน้ท ั8งหมดที%ถอืโดยบุคคลซึ%งมี
สญัชาตไิทยและจํานวนหุน้ท ั8งหมดที%ถอืโดยคนตา่ง
ดา้ว 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

� 

17 
 

บญัชแีสดงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ%งมสีญัชาตไิทยและ
จํานวนผูถ้อืหุน้ซึ%งเป็นคนตา่งดา้ว 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 

� 
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- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน 
และใหเ้จา้หนา้ที4จัดทํา
สาํเนาเพื4อประกอบการยื4น
เรื4อง) 

18 
 

ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน 
และใหเ้จา้หนา้ที4จัดทํา
สาํเนาเพื4อประกอบการยื4น
เรื4อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื4นๆ (ทกุคน) ที4
มไิดเ้ป็นผูม้ายื4นเรื4อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื4น
เรื4อง) 

� 

19 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องกรรมการของบรษิทั
จํากดัทุกคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ  และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนาเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง 

� 
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- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื4นๆ (ทกุคน) ที4
มไิดเ้ป็นผูม้ายื4นเรื4อง ให ้
แนบสําเนาบัตรประชาชน
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื4น
เรื4อง) 

20 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของกรรมการ
ผูม้อํีานาจลงนามผูกพนับรษิทัจํากดัน ั8น ขนาด 5x6 
เซนตเิมตร ซึ%งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื%อนไข  
1 

 
แบบ ศก.1 คําขอรบัใบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ขอรบัใบอนุญาต
ทําการคา้ศลิปวตัถุ 
 

- � 
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ศก.๑

เลขรับท่ี ................................................
วันท่ี ......................................................
ผูรับคําขอ .............................................

(สําหรับเจาหนาท่ีเปนผูกรอก)

 คําขอรับใบอนุญาตทําการคาโบราณวัตถุ
 คําขอรับใบอนุญาตทําการคาศิลปวัตถุ

----------------------------------------

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

๑. ชื่อผูขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................
 (๑) เปนบุคคลธรรมดา อายุ ............. ป  สัญชาติ ................................. อยูบานเลขท่ี ......................

ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมูท่ี ............... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .............................
เลขหมายโทรศัพท .....................................

 (๒) เปนหางหุนสวนสามัญ สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ...............................................................................
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมูท่ี ............... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .............................
เลขหมายโทรศัพท .............................. โดยมี ............................................................................ เปนผูดําเนินกิจการ
อายุ .............. ป สัญชาติ ..................... อยูบานเลขท่ี ......................  ตรอก/ซอย ..................................................
ถนน ................................ หมูท่ี ............ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต ..........................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย ................................ เลขหมายโทรศัพท ......................................

 (๓) เปนนิติบุคคลประเภท .................................................................................................................
จดทะเบียนเม่ือ .................................................................... เลขทะเบียนท่ี ............................................................
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ........................................ หมูท่ี ...............
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................
รหัสไปรษณีย ....................... เลขหมายโทรศัพท ............................... โดยมี ...........................................................
เปนผูดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล อายุ ................ ป สัญชาติ .......................... อยูบานเลขท่ี ..................................
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมูท่ี ............... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .............................
เลขหมายโทรศัพท ......................................
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๒. สถานท่ีทําการคาชื่อ ............................................................................... ตั้งอยูเลขท่ี ..........................
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมูท่ี ............... ตําบล/แขวง ....................................
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย .............................
เลขหมายโทรศัพท .....................................

๓. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับ
 ใบอนุญาตทําการคาโบราณวัตถุ
 ใบอนุญาตทําการคาศิลปวัตถุ

๔. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับรองวามิไดเปนผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๐ ทวิ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๐ ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๕. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย คือ
 (๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา

(ก)  ภาพถายบัตรประจําประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได
(ข)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบาน
(ค)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก ของผูขอรับใบอนุญาต ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร

ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ง) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการคา
(จ) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคา หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

 (๒) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนสามัญ
(ก)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัว ประชาชนไดของ

หุนสวนผูจัดการ
(ค)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของผูเปนหุนสวนทุกคน
(ง)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวกหมวก ของหุนสวนผูจัดการ ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร

ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(จ)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการคา
(ฉ) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคา หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

 (๓) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัด
(ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พรอมท้ังวัตถุประสงค

ของหางหุนสวนสามัญจดทะเบียนหรือหางหุนสวนจํากัดนั้น
(ข)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผูเปนหุนสวนทุกคน

104



(ค)  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดของ
หุนสวนผูจัดการ

(ง)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ
(จ) รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวกหมวก ของหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการ ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร

ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ฉ)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการคา
(ช) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคา หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

 (๔) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบริษัทจํากัด
(ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุนสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พรอมท้ังวัตถุประสงค

ของบริษัทจํากัดนั้น
(ข) บัญชีแสดงจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือโดยบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยและจํานวนหุนท้ังหมดท่ีถือ

โดยคนตางดาว
(ค)  บัญชีแสดงจํานวนผูถือหุนซ่ึงมีสัญชาติไทย และจํานวนผูถือหุนซ่ึงเปนคนตางดาว
(ง)  ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได ของ

กรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน
(จ)  สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของกรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน
(ฉ)  รูปถายครึ่งตัว หนาตรง ไมสวกหมวก ของกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด

ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซ่ึงถายมาแลวไมเกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป
(ช) แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการคา
(ซ) สําเนาหรือภาพถายใบทะเบียนพาณิชย ใบทะเบียนการคา หรือใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

(ลายมือชื่อ)  ....................................................... ผูขอรับใบอนุญาต
(......................................................)

หมายเหตุ : ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื&อนไข (ถา้ม)ี ในการยื&นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19 ตร ีกําหนด
วา่ ใบอนุญาตตามมาตรา 19 ใหม้อีายใุชไ้ดจ้นถงึวนัที* 31 ธันวาคม ของปีที*ออกใบอนุญาต ถา้ผูรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่
อายใุบอนุญาต ใหย้ื*นคําขอตอ่อายใุบอนุญาตตอ่อธบิดกีอ่นใบอนุญาตสิ>นอาย ุไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั โดยตอ้งยื*นคําขอตามแบบ 
ศก.4 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานตามที*ระบใุนแบบ ศก.4 เมื*อไดย้ื*นคําขอแลว้ ใหป้ระกอบกจิการตอ่ไปไดจ้นกวา่อธบิดจีะสั*งไม่
อนุญาตใหต้อ่อายใุบอนุญาตนั>น 
 เมื*อผูข้อตอ่อายใุบอนุญาตยื*นคําขอตอ่อายุตอ่อายใุบอนุญาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุและเจา้หนา้ที*กรมศลิปากร
ตรวจสอบเอกสารครบสมบรูณ์แลว้คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุจะออกตรวจสถาน
การคา้ที*ขอตอ่อายใุบอนุญาต 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั>น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั>นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั >นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั >งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั >งนี>จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300 หรอื ยื*นผา่นระบบ ทางเว็บไซด ์
https://nsw.finearts.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่
451 ถนนซปุเปอรไ์ฮเวย ์ตําบลชา้งเผอืก อําเภอเมอืงเชยีงใหม ่
จังหวดัเชยีงใหม ่50300 โทรศัพท ์0 5322 1308, 0 5340 8568 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
217/3 หมู ่3 ตําบลศรสีนุทร อําเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 
โทรศพัท ์0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน ตําบลเวยีง อําเภอเชยีงแสน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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จังหวดัเชยีงราย 57150 โทรศัพท ์0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 
193 ถนนหลงัศนูยร์าชการ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงขอนแกน่ 
จังหวดัขอนแกน่ 40000 โทรศัพท ์0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ีปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
318 ถนนเขื*อนธาน ีตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงอบุลราชธาน ี
จังหวดัอบุลราชธาน ี34000/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 
ถนนทา่สงกรานต ์ตําบลในเมอืง อําเภอพมิาย 
จังหวดันครราชสมีา 30110 โทรศพัท ์0 4448 1269, 
0 4447 1167/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
ถนนจะนะ ตําบลบอ่ยาง อําเภอเมอืงสงขลา จังหวัดสงขลา 
90000 โทรศพัท ์0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช ปิดทํา
การในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 
ถนนราชดําเนนิ ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงนครศรธีรรมราช 
จังหวดันครศรธีรรมราช 80000 โทรศพัท ์0 7534 1075, 
0 7534 0419/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ีปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
325/1 ถนนวรเดช ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงราชบรุ ี
จังหวดัราชบรุ ี70000 โทรศพัท ์0 3232 7235/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ถนนมาลยัแมน ตําบลอูท่อง อําเภออูท่อง จังหวดัสพุรรณบรุ ี
72160 โทรศพัท ์0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น. ))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
ถนนสพุรรณบรุ-ีชยันาท ตําบลสนามชยั อําเภอเมอืงสพุรรณบรุ ี
จังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท ์0 3553 6100/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
ถนนโรจนะ อําเภอพระนครศรอียธุยา จังหวดัพระนครศรอียธุยา  
13000 โทรศพัท ์0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ ปิด
ทําการในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
ถนนสรศกัดิY ตําบลทา่หนิ อําเภอเมอืงลพบุรุ ีจังหวดัลพบรุ ี15000
โทรศพัท ์0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ี
ถนนปราจนีอนุสรณ์ ตําบลหนา้เมอืง อําเภอเมอืงปราจนีบรุ ี
จังหวดัปราจนีบรุ ี25000 โทรศพัท ์0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามคําแหง 
ตําบลเมอืงเกา่ อําเภอเมอืงสโุขทยั จังหวดัสโุขทัย 64210 
โทรศพัท ์0 5569 7026/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั ทกุวนั 
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกําแพงเพชร ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกําแพงเพชร 
ถนนปิ*นดํารหิ ์ตําบลในเมอืง อําเภอเมอืงกําแพงเพชร  
จังหวดักําแพงเพชร 62000 โทรศพัท ์0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 
ถนนผากอง ตําบลในเวยีง อําเภอเมอืงน่าน จังหวดัน่าน 55000 
โทรศพัท ์0 5477 2777, 0 5471 0561/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
ที*อยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 
ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ ที*อยู:่ ต.บา้นเกา่ อ.เมอืง
กาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000 โทรศพัท:์ 08 1994 9873/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม ที*อยู:่ ถ.อูท่อง ต.หัวรอ 
อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ีปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ี
ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 
โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุ ีปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุี 
ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ีปิด
ทําการในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ี
ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก ปิดทําการ
ในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์
พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก 
ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110 โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช ปิดทํา
การในวนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจํา
สปัดาห ์พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช 
ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย 
ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง 
ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320 
โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด 
ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์ปิดทําการใน
วนัจันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์
ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา ต.ในเมอืง อ.เมอืง 
จ.นครราชสมีา 30000 โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์ 
ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง 
จ.สรุนิทร ์32000 โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู ปิดทําการในวนั
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู 
ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา ปิดทําการในวัน

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
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จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา  
ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร ปิดทําการในวัน
จันทร-์องัคาร เนื*องจากเป็นวนัหยดุราชการประจําสปัดาห ์พัก
เที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร 
ที*อยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000  โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั >งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที&รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 11 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูข้อรับใบอนุญาตยื*นคําขอตอ่อายใุบอนุญาต (แบบคําขอ ศก.4) 
หรอืยื*นผ่านระบบทางเว็บไซด ์https://nsw.finearts.go.th 
- เจา้หนา้ที*รับเรื*อง ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

1 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*นําเสนอผูอํ้านวยการสาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรอื
ผูท้ี*ไดรั้บมอบอํานาจจากอธบิดกีรมศลิปากร เพื*อมอบหมายใหนั้ด
คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดงโบราณวตัถ ุ
ศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

2 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การพจิารณา 
กรมศลิปากรสง่คณะกรรมการตรวจสถานการคา้หรอืสถานจัดแสดง
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุออกไปตรวจสอบ เพื*อนําผลการตรวจมา
ประกอบการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงาน
ร่วมรับผดิชอบ))  

3 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้หนา้ที*ดําเนนิการออกใบอนุญาตและเสนอผูอํ้านวยการสาํนัก
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิหรอืผูรั้บมอบอํานาจจากอธบิดกีรมศลิปากร 
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (- ผูอํ้านวยการสาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิลงนาม
ในใบอนุญาต 
- ผูข้ออนุญาตชาํระคา่ธรรมเนยีม/จา่ยเรื*องคนืประชาชน))  

5 วนัทําการ สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอตอ่อายใุบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ศลิปวตัถ ุ(แบบ ศก.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.4 
ผา่นระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยื*นแบบ ศก.4 ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นซึ&งใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนได ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บัใบอนุญาต ขนาด 5x6 
เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

5) 
 

แผนที&แสดงที&ต ั2งสถานที&ทําการคา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร ) 

- 

6) 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์ใบทะเบยีนการคา้หรอืใบทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ&ม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 
 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
7) 

 
ภาพถา่ยใบอนุญาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

8) 
 

บญัชรีายชื&อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

9) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

ทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- สาํหรับหุน้สว่นทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ใหแ้นบสําเนา
ทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั2งวตัถปุระสงคข์องหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจํากดัน ั2น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

12) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดัการ ขนาด 
5x6 เซนตเิมตร ซึ&งถา่ยมาแลว้ไมเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

13) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

14) 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั2งวตัถปุระสงคข์องบรษิทัจํากดัน ั2น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

16) 
 

บญัชแีสดงจํานวนหุน้ท ั2งหมดที&ถอืโดยบุคคลซึ&งมสีญัชาตไิทยและ
จํานวนหุน้ท ั2งหมดที&ถอืโดยคนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
17) 

 
บญัชแีสดงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ&งมสีญัชาตไิทยและจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ&งเป็น
คนตา่งดา้ว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

18) 
 

ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการยื*น
เรื*อง) 

กรมการปกครอง 

19) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื&นที&ใชแ้ทนบตัรประจําตวัประชาชน
ไดข้องกรรมการของบรษิทัจํากดัทุกคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง ให ้
แนบสําเนาบัตรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัการ
ยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

20) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 ซม ซึ&งถา่ยไวไ้มเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอื
หา้งห◌้นุสว่นจํากดั 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

21) 
 

รูปถา่ยครึ&งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 ซม ซึ&งถา่ยไวไ้มเ่กนิหกเดอืน 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th 

- 
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ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญาตคา้โบราณวตัถ ุ(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))   คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
2) ใบอนุญาตคา้ศลิปวตัถ ุ(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมตอ่ 1 ฉบบั))   คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั >น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื&อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ศก.4 คําขอตอ่อายใุบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ขอตอ่อายใุบอนุญาตทําการคา้ศลิปวตัถ ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี>ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขอตอ่อายใุบอนญุาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
1 

 
คําขอตอ่อายใุบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/
ศลิปวตัถ ุ(แบบ ศก.4) 
 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถกรอก
แบบ ศก.4 ผา่นระบบ 
National Single Window 
กรมศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถ
ขอและยื5นแบบ ศก.4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นซึ%งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนได ้
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

3 
 

ทะเบยีนบา้น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ

� 
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ประกอบการยื5นเรื5อง) 

4 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของผูร้บั
ใบอนุญาต ขนาด 5x6 เซนตเิมตร ซึ%งถา่ยมาแลว้
ไมเ่กนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

5 
 

แผนที%แสดงที%ต ั8งสถานที%ทําการคา้ 
 

0 2 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร ) 

� 

6 
 

ใบทะเบยีนพาณชิย ์ใบทะเบยีนการคา้หรอืใบ
ทะเบยีนภาษมีูลคา่เพิ%ม 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 

� 
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Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

7 
 

ภาพถา่ยใบอนุญาตคา้โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ 
 

0 2 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

8 
 

บญัชรีายชื%อและสญัชาตขิองผูเ้ป็นหุน้สว่นทุกคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

9 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

10 
 

ทะเบยีนบา้นของผูเ้ป็นหุน้สว่นทกุคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง 
- สาํหรับหุน้สว่นทา่นอื5นๆ 
(ทกุคน) ที5มไิดเ้ป็นผูม้ายื5น
เรื5อง ใหแ้นบสําเนาทะเบยีน
บา้นพรอ้มลงนามรับรอง
สาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบั
การยื5นเรื5อง) 

� 

11 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั8งวตัถปุระสงคข์องหา้ง
หุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดัน ั8น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

12 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 เซนตเิมตร ซึ%งถา่ยมาแลว้ไม่
เกนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- - กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

13 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

121



 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
14 

 
ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

15 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั8งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั
จํากดัน ั8น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

16 
 

บญัชแีสดงจํานวนหุน้ท ั8งหมดที%ถอืโดยบุคคลซึ%งมี
สญัชาตไิทยและจํานวนหุน้ท ั8งหมดที%ถอืโดยคนตา่ง
ดา้ว 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

17 
 

บญัชแีสดงจํานวนผูถ้อืหุน้ซึ%งมสีญัชาตไิทยและ
จํานวนผูถ้อืหุน้ซึ%งเป็นคนตา่งดา้ว 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- - กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง) 

� 

18 
 

ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื5นๆ (ทกุคน) ที5
มไิดเ้ป็นผูม้ายื5นเรื5อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื5น
เรื5อง) 

� 

19 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื%นที%ใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องกรรมการของบรษิทั
จํากดัทุกคน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื5นตอ่เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร เพื5อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที5
จัดทําสําเนาเอกสารเพื5อ
ประกอบการยื5นเรื5อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื5นๆ (ทกุคน) ที5
มไิดเ้ป็นผูม้ายื5นเรื5อง ให ้
แนบสําเนาบัตรประชาชน
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื5น
เรื5อง) 

20 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 ซม ซึ%งถา่ยไวไ้ม่
เกนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งห◌้นุสว่น
จํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 

21 
 

รูปถา่ยครึ%งตวั หนา้ตรง ไมส่วมหมวก ของหุน้สว่น
ผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ ขนาด 5x6 ซม ซึ%งถา่ยไวไ้ม่
เกนิหกเดอืน 
 

2 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที5เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื5น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที5 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที5เป็นหน่วย
บรกิาร) 

� 
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แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื%อนไข  
1 

 
แบบ ศก.4 คําขอตอ่อายใุบอนุญาตทําการคา้โบราณวตัถุ/ขอตอ่อายุ
ใบอนุญาตทําการคา้ศลิปวตัถุ 
 

- � 
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ศก.๔ 

 เลขรับท่ี ................................................ 
วันท่ี ...................................................... 
ผู�รับคําขอ ............................................. 

(สําหรับเจ�าหน�าท่ีเป�นผู�กรอก) 

 �  คําขอต�อใบอนุญาตทําการค�าโบราณวัตถ ุ

 �  คําขอต�อใบอนุญาตทําการค�าศิลปวัตถุ 

---------------------------------------- 

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

๑. ชื่อผู�ขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................ 

� (๑) เป�นบุคคลธรรมดา อายุ ............. ป*  สัญชาติ ................................. อยู,บ�านเลขท่ี ...................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมู,ท่ี ............... ตําบล/แขวง .................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย6 ............................. 
เลขหมายโทรศัพท6 ..................................... 

� (๒) เป�นห�างหุ�นส,วนสามัญ สํานักงานตั้งอยู,เลขท่ี ............................................................................... 
ตรอก/ซอย ..................................... ถนน .............................. หมู,ท่ี ............... ตําบล/แขวง .................................... 
อําเภอ/เขต ................................................ จังหวัด ............................................. รหัสไปรษณีย6 ............................. 
เลขหมายโทรศัพท6 .............................. โดยมี ............................................................................ เป�นผู�ดําเนินกิจการ 
อายุ .............. ป* สัญชาติ ..................... อยู,บ�านเลขท่ี ......................  ตรอก/ซอย .................................................. 
ถนน ................................ หมู,ท่ี ............ ตําบล/แขวง ............................... อําเภอ/เขต .......................................... 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย6 ................................ เลขหมายโทรศัพท6 ...................................... 

� (๓) เป�นนิติบุคคลประเภท ................................................................................................................. 
จดทะเบียนเม่ือ .................................................................... เลขทะเบียนท่ี ............................................................ 
สํานักงานตั้งอยู,เลขท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ........................................ หมู,ท่ี ............... 
ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต .......................................... จังหวัด ........................................ 
รหัสไปรษณีย6 ....................... เลขหมายโทรศัพท6 ............................... โดยมี ........................................................... 
เป�นผู�ดําเนินกิจการแทนนิติบุคคล อายุ ................ ป* อยู,บ�านเลขท่ี .................. ตรอก/ซอย ................................... 
ถนน .............................. หมู,ท่ี ............. ตําบล/แขวง .................................. อําเภอ/เขต ........................................ 
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย6 ............................... เลขหมายโทรศัพท6 ........................................ 
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๒. ผู�ขอต,ออายุใบอนุญาตได�รับ 

�  ใบอนุญาตทําการค�าโบราณวัตถุ  เลขท่ี ....................................................................................... 
ออกให� ณ วันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ............... สิ้นอายุวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .............. 
ณ สถานท่ีทําการค�า ชื่อ ...................................................................................................................... 

�  ใบอนุญาตทําการค�าศิลปวัตถุ เลขท่ี ....................................................................................... 
ออกให� ณ วันท่ี ......... เดือน ..................... พ.ศ. ............... สิ้นอายุวันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. .............. 
ณ สถานท่ีทําการค�า ชื่อ ...................................................................................................................... 

๓. ผู�รับใบอนุญาตขอต,ออายุ 

�  ใบอนุญาตทําการค�าโบราณวัตถุ  ตั้งแต,วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. .................. 

�  ใบอนุญาตทําการค�าศิลปวัตถุ ตั้งแต,วันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. .................. 
๕. พร�อมกับคําขอนี้ ผู�ขอต,ออายุใบอนุญาตได�แนบเอกสารและหลักฐานต,างๆ มาด�วย คือ 

�  (๑) ในกรณีผู�ขอต,ออายุใบอนุญาตเป�นบุคคลธรรมดา 
(ก)  ภาพถ,ายบัตรประจําประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใช�แทนบัตรประจําตัวประชาชนได� 
(ข)  สําเนาหรือภาพถ,ายทะเบียนบ�าน 
(ค)  รูปถ,ายครึ่งตัว หน�าตรง ไม,สวมหมวก ของผู�ขอต,ออายุใบอนุญาต ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร   

ซ่ึงถ,ายมาแล�วไม,เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป  
(ง)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการค�า 
(จ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบทะเบียนพาณิชย6 ใบทะเบียนการค�า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม 
(ฉ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 

�  (๒) ในกรณีผู�ขอต,ออายุใบอนุญาตเป�นห�างหุ�นส,วนสามัญ 
(ก)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู�เป�นหุ�นส,วนทุกคน 
(ข)  ภาพถ,ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใช�แทนบัตรประจําตัว ประชาชนได�ของ

หุ�นส,วนผู�จัดการ 
(ค)  สําเนาหรือภาพถ,ายทะเบียนบ�านของผู�เป�นหุ�นส,วนทุกคน 
(ง)  รูปถ,ายครึ่งตัว หน�าตรง ไม,สวกหมวก ของหุ�นส,วนผู�จัดการ ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร      

ซ่ึงถ,ายมาแล�วไม,เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
(จ)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการค�า 
(ฉ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบทะเบียนพาณิชย6 ใบทะเบียนการค�า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม 
(ช)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 
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�  (๓) ในกรณีผู�ขอต,ออายุใบอนุญาตเป�นห�างหุ�นส,วนสามัญจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส,วนจํากัด 
(ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ�นส,วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พร�อมท้ังวัตถุประสงค6

ของห�างหุ�นส,วนสามัญจดทะเบียนหรือห�างหุ�นส,วนจํากัดนั้น 
(ข)  บัญชีรายชื่อและสัญชาติของผู�เป�นหุ�นส,วนทุกคน 
(ค)  ภาพถ,ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใช�แทนบัตรประจําตัวประชาชนได�ของ

หุ�นส,วนผู�จัดการ 
(ง)  สําเนาหรือภาพถ,ายทะเบียนบ�านของหุ�นส,วนผู�จัดการหรือผู�จัดการ 
(จ)  รูปถ,ายครึ่งตัว หน�าตรง ไม,สวกหมวก ของหุ�นส,วนผู�จัดการหรือผู�จัดการ ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร 

ซ่ึงถ,ายมาแล�วไม,เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
(ฉ)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการค�า 
(ช)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบทะเบียนพาณิชย6 ใบทะเบียนการค�า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม 
(ซ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 

�  (๔) ในกรณีผู�ขอรับใบอนุญาตเป�นบริษัทจํากัด 
(ก)  หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ�นส,วนบริษัทแสดงการจดทะเบียน พร�อมท้ังวัตถุประสงค6

ของบริษัทจํากัดนั้น 
(ข)  บัญชีแสดงจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือโดยบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยและจํานวนหุ�นท้ังหมดท่ีถือ

โดยคนต,างด�าว 
(ค)  บัญชีแสดงจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงมีสัญชาติไทย และจํานวนผู�ถือหุ�นซ่ึงเป�นคนต,างด�าว 
(ง)  ภาพถ,ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืน ซ่ึงใช�แทนบัตรประจําตัวประชาชนได� ของ

กรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 
(จ)  สําเนาหรือภาพถ,ายทะเบียนบ�านของกรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 
(ฉ)  รูปถ,ายครึ่งตัว หน�าตรง ไม,สวกหมวก ของกรรมการผู�มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทจํากัด 

ขนาด ๕x๖ เซนติเมตร ซ่ึงถ,ายมาแล�วไม,เกินหกเดือน จํานวน ๒ รูป 
(ช)  แผนท่ีแสดงท่ีตั้งสถานท่ีทําการค�า 
(ซ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบทะเบียนพาณิชย6 ใบทะเบียนการค�า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค,าเพ่ิม 
(ฌ)  สําเนาหรือภาพถ,ายใบอนุญาตหรือใบแทนใบอนุญาต 

(ลายมือชื่อ)  ....................................................... ผู�ขอรับใบอนุญาต 
  (......................................................) 

 

หมายเหตุ :  ให�ใส,เครื่องหมาย  �  ในช,อง  �  หน�าข�อความท่ีต�องการ 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตเก็บรกัษาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถซุึ%งเป็นทรพัยส์นิของ
แผน่ดนิและอยูใ่นความดแูลรกัษาของกรมศลิปากร 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
            ตามพระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 26 กําหนดให ้
โบราณวตัถุและศลิปวตัถทุี*เป็นทรัพยส์นิของแผน่ดนิและอยูใ่นความดแูลรักษาของกรมศลิปากรนั<น จะเก็บรักษาไว ้ณ สถานที*อื*น
ใดนอกจากพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิม่ได ้แตใ่นกรณีที*ไม่อาจหรอืไมส่มควรจะนํามาเก็บรักษา ณ พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
และไดรั้บอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากรแลว้ จะเก็บรักษาไว ้ณ พพิธิภัณฑอ์ื*น วัด หรอืสถานที*ของทางราชการก็ได ้โดยผูข้อ
อนุญาตเก็บรักษาจะตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบกรมศลิปากรวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัใินการเก็บรักษา และนําโบราณวัตถหุรอื
ศลิปวตัถ ุไปตั <งแสดง ณ สถานที*อื*นใดเป็นการชั*วคราว พ.ศ. 2535 ซึ*งมหีลกัเกณฑด์งันี< 
 กรณีที*อธบิดกีรมศลิปากรอนุญาตใหนํ้าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถไุปแสดง ณ สถานที*ใดๆ เป็นการชั*วคราว ผูไ้ดรั้บ
อนุญาตตอ้งปฏบิัตติามขอ้ตกลง หลกัเกณฑ ์และเงื*อนไขที*กรมศลิปากรกําหนดไว ้และลงนามในขอ้ตกลง 
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งดแูลรักษาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ไดรั้บอนุญาตใหนํ้าไปเก็บรักษาหรอืตั <งแสดงอย่างด ีโดยไม่
กระทําหรอืยนิยอมใหผู้อ้ ื*นกระทําเสยีหาย ทําลาย ทําใหเ้สื*อมคา่ ทําใหส้ญูหาย ทําซํ<า หรอืทําใหไ้รป้ระโยชน์ซึ*งโบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถทุี*ไดรั้บอนุญาต รวมทั <งไมซ่อ่มแซมโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถดุงักลา่วกอ่นไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาต 
 หากเกดิการเสยีหายแกโ่บราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ไดรั้บอนุญาตหรอืโบราณวตัถ ุศลิปวตัถนัุ<นสญูหายไมว่า่กรณีใดๆ ผู ้
ไดรั้บอนุญาตตอ้งแจง้ใหผู้อ้นุญาตทราบภายใน 24 ชั*วโมง และตอ้ง และตอ้งชดใชค้า่เสยีหายตามที*อธบิดกีรมศลิปากรกําหนด 
แมค้วามเสยีหายนั<นจะเกดิขึ<นเพราะเหตสุดุวสิยั 
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งประกนัภัยในโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุทั <งหมดที*ไดรั้บอนุญาตโดยใหก้รมศลิปากรเป็นผูรั้บประโยชน ์
และตอ้งมอบกรมธรรมป์ระกนัภัยใหผู้อ้นุญาตถอืวา้ 1 ฉบับ 
 กรณีที*ผูอ้นุญาตเป็นสว่นราชการ รัฐวสิาหกจิ หรอืหน่วยงานอื*นใดของรัฐ ผูอ้นุญาตอาจยกเวน้การปฏบิตัติามความใน
วรรคแรกหรอืใหม้กีารประกนัภัยอย่างอื*นตามที*เห็นสมควรก็ได ้
 ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งใหผู้อ้นุญาตหรอืผูท้ี*ไดรั้บมอบหมายหรอืพนักงานเจา้หนา้ที*ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน 
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเขา้ไปตรวจสถานที*เก็บรักษาหรอืตั <งแสดงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
ดงักลา่วไดต้ลอดเวลา 
 คา่ใชจ้่ายในการดแูลรักษา คา่ขนสง่ หรอืคา่ใชจ้่ายอื*นใดอนัเกี*ยวกบัการนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถไุปตั <งแสดงหรอื
นําสง่กลับคนื ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทั <งสิ<น 
 หากผูอ้นุญาตประสงคท์ี*จะใหผู้ไ้ดรั้บอนุญาตนําโบราณวัตถ ุหรอืศลิปวตัถุที*ไดรั้บอนุญาตใหไ้ปเก็นรักษาหรอืตั <งแสดง
คนืกอ่นครบกําหนดระยะเวลาที*ไดรั้บอนุญาต เพื*อประโยชนข์องทางราชการ ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งนําสง่คนืผูอ้นุญาตทนัท ี
 เมื*อครบกําหนดระยะเวลาที*ไดรั้บอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาตตอ้งนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถคุนืใหผู้อ้นุญาตโดยเร็วภายใน
ระยะเวลาไมเ่กนิ 15 วนั 
 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตประสงคจ์ะเก็บรักษาหรอืตั <งแสดงโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถดุงักลา่วตอ่ไปตอ้งยื*นหนังสอืขออนุญาต
ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั กอ่นครบกําหนดระยะเวลาที*ไดรั้บอนุญาต 
 หากผูไ้ดรั้บอนุญาตไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้ตกลง ขอ้ใดขอ้หนึ*งหรอืเงื*อนไขที*ผูอ้นุญาตกําหนด ผูไ้ดรั้บอนุญาต
ตอ้งสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถทุี*ไดรั้บอนุญาตใหเ้ก็บรักษาหรอืตั <งแสดงสง่คนืใหแ้กผู่อ้นุญาตทนัท ี
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั<น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั<นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั <นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั <งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั <งนี<จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
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ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื<นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่:17/1 ม.4 ถ.มาลยัแมน ต.รั <วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื<นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื<นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื<นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื<นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 16 ม.3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื<นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื<นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่ และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื<นที*บรกิาร : ขอนแกน่  เลย หนองคาย หนองบัวลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
       ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม  
       อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื<นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร  อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง  
       อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื<นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื<นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ  อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื<นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  
สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระนครครี ี
ที*อยู่:97ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิราชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสพุรรณบรุ ี
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชาวนาไทย 
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเจา้สามพระยา 
    ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจันทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอนิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิQ ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

132



 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิปราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพาณชิยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 
            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกําแพงเพชร 
ที*อยู่: 120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิน่าน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่
    ที*อยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
            จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิหรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิขอนแกน่ 
    ที*อยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง 
            อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 
    โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิรอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
    ที*อยู่: 318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000 โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิมหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง  จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสรุนิทร ์
    ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม 
           ต.เฉนยีง อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ินครศรธีรรมราช 
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิไชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา  จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิชมุพร 
ที*อยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน์  ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั <งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั7นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 71 วนั 
ลําดบั ข ั7นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นขออนุญาตนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไปตั <งแสดง ณ 
สถานที*อื*นๆ ใด เป็นการชั*วคราว ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อ
ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื<นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายทําการลงพื<นที*ตรวจสอบ
รายละเอยีดและสภาพของที*ตั <งและสถานที*ในการเก็บรักษาหรอื
ตั <งแสดงโบราวตัถ ุหรอืศลิปวัตถ ุซึ*งเป็นทรัพยส์นิของแผน่ดนิ
และอยูใ่นความดแูลรักษาของกรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื<นที* ร่วมดว้ย))  

7 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การพจิารณา 
นําเรื*องเขา้สูก่ารพจิารณาโดยที*ปรกึษาคณะกรรมการกําหนดเงนิ
รางวลัสาํหรับผูเ้ก็บไดซ้ึ*งโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุที*เป็นทรัพยส์นิ
ของแผน่ดนิรวมทั <งตรวจพสิจูน์ กําหนดอายุสมัย กําหนดคา่
ทรัยพส์นิ และประเมนิราคาของโบราณวตัถ ุและสิ*งเทยีม
ศลิปวตัถ ุเพื*อพจิารณาใหค้วามเห็นและประเมนิราคาของ
โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุและใหค้วามเห็นชอบ (หมายเหต:ุ -)  

56 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
สรุปมตทิี*ประชมุคณะกรรมการฯ และนําเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากร
เพื*อพจิารณา โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามในหนังสอื
อนุญาต/ไม่อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ (หมายเหต:ุ -)  

7 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

รายละเอยีดโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้มภาพถา่ยที%ประสงคจ์ะ
ขอเก็บรกัษาหรอืนําไปจดัแสดงเป็นการช ั%วคราว 

- 
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ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

แผนที%ต ั7งอาคาร หรอืสถานที%เก็บรกัษา/ แบบรูปภายในอาคาร หรอื
สถานที%เก็บรกัษา/ แบบรูปรายการการต ั7งวางหรอืการจดัแสดง/ 
ภาพถา่ยอาคารสถานที% 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(บตัรประจําตัวประชาชนของผูท้ี*ลงนามในขอ้ตกลง โดยให ้
นําบตัรประจําตวัประชาชนตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
3) สาํนักศลิปากรในเขตพื<นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้)  

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  
5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

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

(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั <น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื%อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหตุ 
- 

เอกสารฉบบันี<ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตเก็บรกัษาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถซุึ!งเป็น
ทรพัยส์นิของแผน่ดนิและอยูใ่นความดแูลรกัษาของกรมศลิปากร 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื!อนไข  
1 

 
รายละเอยีดโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้ม
ภาพถา่ยที!ประสงคจ์ะขอเก็บรกัษาหรอืนําไปจดั
แสดงเป็นการช ั!วคราว 
 

0 2 - � 

2 
 

แผนที!ต ั4งอาคาร หรอืสถานที!เก็บรกัษา/ แบบรูป
ภายในอาคาร หรอืสถานที!เก็บรกัษา/ แบบรูป
รายการการต ั4งวางหรอืการจดัแสดง/ ภาพถา่ย
อาคารสถานที! 
 

0 2 - � 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (บตัรประจําตัวประชาชน
ของผูท้ี#ลงนามในขอ้ตกลง 
โดยใหนํ้าบตัรประจําตวั
ประชาชนตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที#เพื#อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื!อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุหรอืชิ!นสว่นของ
โบราณวตัถ ุหรอืชิ!นสว่นของศลิปวตัถใุนความครอบครองของกรมศลิปากร ออกนอก
ราชอาณาจกัรเพื&อการศกึษาวเิคราะห ์วจิยั ซอ่มแซม หรอืประกอบ เป็นการช ั&วคราว รวมท ั!งการ
นําไปแปรสภาพหรอืทําลายโดยกระบวนการวเิคราะห ์โดยไมน่ํากลบัเขา้มา 
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื&อนไข (ถา้ม)ี ในการยื&นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิพระราชบญัญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถแุละพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบบัที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23 ทว ิในกรณีที*มคีวามจําเป็น
ที*ตอ้งสง่หรอืนําโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถหุรอืชิ7นสว่นของโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี*อยูใ่นความครอบครองของกรมศลิปากร
ออกนอกราชอาณาจักรเพื*อการศกึษา การวเิคราะห ์การวจัิย การซอ่มแซม หรอืประกอบ ใหอ้ธบิดมีอํีานาจสง่หรอืนําโบราณวตัถุ
หรอืศลิปวตัถหุรอืชิ7นสว่นของโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ตอ้งนําไปแปรสภาพหรอืทําลายไปโดยกระบวนการวเิคราะหห์รอืการ
วจัิยนั7น อธบิดจีะสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรโดยไมต่อ้งนํากลับมาก็ได ้
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั7น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั7นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 7นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั 7งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 7งนี7จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื7นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 7วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื7นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
        จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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พื7นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื7นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื7นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื7นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื7นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และลําปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื7นที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬ และสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000  โทรศัพท:์ 0 4531 2845-6 
พื7นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื7นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื7นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื7นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
 ที*อยู่:97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี76000 
    โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา  
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110   
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิO ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท  อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก 
            ต.เมอืงสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
ที*อยู่: 120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
ที*อยู่:451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง  
จ.เชยีงใหม ่50300 
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง  อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ที*อยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
    ที*อยู่: 318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000 โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 
           ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
    โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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    ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง 
จ.สรุนิทร ์32000 
    โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
    ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 
    ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
    โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 
    ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา  จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
     โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
    ที*อยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน ์
            ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 86000         
    โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที&ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
    ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 08:30 
- 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั!นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที&รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 68 วนั 
ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นขออนุญาตนําโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถหุรอืชิ7นสว่นของโบราณวตัถุ
หรอืศลิปวตัถทุี*อยูใ่นความครอบครองของกรมศลิปากรออกนอก
ราชอาณาจักรเพื*อการศกึษา การวเิคราะห ์การวจัิย การซอ่มแซม หรอื
ประกอบ ตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อตรวจสอบความครบถว้นและความ
ถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื7นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายพจิารณาตรวจสอบขอ้มลูรายการโบราณวตัถ ุ
โครงร่างการวจัิย 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื7นที* ร่วมดว้ย))  

5 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การพจิารณา 
นําเรื*องเขา้สูก่ารพจิารณาโดยที*ปรกึษาและคณะกรรมการกําหนดเงนิ
รางวลัสาํหรับผูเ้ก็บไดซ้ึ*งโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุที*เป็นทรัพยส์นิของ
แผน่ดนิรวมทั 7งตรวจพสิจูน ์กําหนดอายุสมัย กําหนดคา่ทรัพยส์นิ และ

55 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั!นตอน ระยะเวลา สว่นที&รบัผดิชอบ 

ประเมนิราคาของโบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุสงิเทยีมโบราณวตัถ ุและสิ*งเทยีม
ศลิปวตัถ ุเพื*อพจิารณาใหค้วามเห็น เสนอตอ่อธบิด ี
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่กลุม่ทะเบยีน คลงัพพิธิภัณฑ ์
และสารสนเทศ , กลุม่วจัิย))  

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
สรุปมตทิี*ประชมุคณะกรรมการฯ และนําเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากรเพื*อ
พจิารณา โดยอธบิดกีรมศลิปากรจะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไม่
อนุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ พรอ้มทั 7งลงนามในคําสั*งกรมศลิปากรเพื*อ
อนุญาตใหนํ้าโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุหรอืชิ7นสว่นของโบราณวตัถ ุหรอื
ชิ7นสว่นของศลิปวตัถ ุออกนอกราชอาณาจักร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สํานักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ร่วมดว้ย))  

7 วนั กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื&อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ&มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

รายละเอยีดโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้มภาพถา่ยที&จะขอ
อนุญาตไปทําการศกึษา วเิคราะห ์วจิยั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

โครงรา่งการวจิยั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

เอกสารแสดงสถานภาพของสถาบนั/หนว่ยงานที&จะขออนุญาตนํา
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไปศกึษา วเิคราะห ์วจิยั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื7นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ -)  

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

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 7น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื&อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุหรอืชิ!นสว่น
ของโบราณวตัถ ุหรอืชิ!นสว่นของศลิปวตัถใุนความครอบครองของกรมศลิปากร ออกนอก
ราชอาณาจกัรเพื%อการศกึษาวเิคราะห ์วจิยั ซอ่มแซม หรอืประกอบ เป็นการช ั%วคราว รวมท ั!งการ
นําไปแปรสภาพหรอืทําลายโดยกระบวนการวเิคราะห ์โดยไมน่ํากลบัเขา้มา 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
1 

 
รายละเอยีดโบราณวตัถุ หรอืศลิปวตัถ ุพรอ้ม
ภาพถา่ยที%จะขออนุญาตไปทําการศกึษา วเิคราะห ์
วจิยั 
 

0 2 - � 

2 
 

โครงรา่งการวจิยั 
 

0 2 - � 
3 

 
เอกสารแสดงสถานภาพของสถาบนั/หนว่ยงานที%จะ
ขออนุญาตนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไปศกึษา 
วเิคราะห ์วจิยั 
 

0 2 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื%อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวัตถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย

พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 22 กําหนดวา่ 
หา้มมใิหผู้ใ้ดสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุไมว่า่โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถนัุ8นจะเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี*ได ้

ขึ8นทะเบยีนแลว้หรอืไม ่ออกนอกราชอาณาจักร เวน้แตจ่ะไดรั้บใบอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากร 
ผูป้ระสงคจ์ะสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักร ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑ ์วธิกีาร และเงื*อนไข

ที*กําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที* 5 (พ.ศ.2539) และกฎกระทรวง ฉบับที* 12 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

ผูข้ออนุญาตตอ้งยื*นแบบคําขออนุญาตตามแบบ ศก.6 พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานที*ระบใุนแบบ ศก.6 และตอ้งนํา
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*จะสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรมาแสดง ณ สถานที*ที*ยื*นคําขออนุญาต เพื*อทําการตรวจพสิจูน์
ดว้ย โดยหากผูข้ออนุญาตไม่สามารถนําวตัถุที*จะสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรมาแสดงได ้ใหผู้ข้ออนุญาตจัดทําคําขอเป็น
หนังสอืพรอ้มทั 8งแสดงเหตผุลเสนอเพื*อใหม้กีารตรวจพสิจูนว์ัตถ ุณ สถานที*เก็บรักษาวตัถนัุ8น ซึ*งผุูข้ออนุญาตตอ้งเป็นผูอ้อก
คา่ใชจ้่ายในการณ์นี8 

หากโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี*จะขออนุญาตสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรเป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ผูข้ออนุญาตตอ้งระบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรดว้ย 

ผูข้ออนุญาตตอ้งชําระคา่ธรรมเนยีบใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอกราชอาณาจักร ตามอตัราที*
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที* 6 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุและ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ.2504 

หากดําเนนิการลักลอบสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอกราชอาณาจักรโดยไมไ่ดรั้บใบอนุญาตจากกรม
ศลิปากร ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิเจ็ดปี หรอืปรับไมเ่กนิเจ็ดแสนบาท หรอืทั 8งจําทั 8งปรับ และหากโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี*
ลกัลอบสง่ออกนอกราชอาณาจักรเป็นโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถทุี*ประกาศขึ8นทะเบยีน ตอ้งระวางโทษจําคกุตั 8งแตห่นึ*งปีถงึสบิปี 
และปรับไมเ่กนิหนงึลา้นบาท 

หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั8น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั8นเรยีบรอ้ยแลว้

3. ขั 8นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั 8งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้

4. ทั 8งนี8จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร
 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่:81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
หรอื ยื*นผ่านระบบ ทางเว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
ที*อยู่:451 หมู2่ ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300     
โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 
ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
    โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 
ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
    โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
ที*อยู่:318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธาน ี34000 
    โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์
(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 09:00 
- 16:00 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 8 วนั 
ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูข้อออนุญาตยื*นคําขอตามแบบ ศก.6 พรอ้มดว้ยเอกสาร
หลกัฐาน และโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี*จะสง่หรอืนําออกนอก
ราชอาณาจักรตดิตอ่ดว้ยตัวเอง หรอืยื*นผ่านระบบทางเว็บไซด ์
https://nsw.finearts.go.th 
- ผูข้อรับใบอนุญาตยื*นคําขอรับใบอนุญาตเจา้หนา้ที*กรมศลิปากร
ตรวจสอบเอกสาร 
(หมายเหต:ุ(พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภมูภิาค เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบ))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
- คณะกรรมการตรวจพสิจูนฯ์ ตรวจพสิจูนพ์จิารณาและใหค้วามเห็น
เสนอเพื*อการออกใบอนุญาต 
- เจา้หนา้ที*ดําเนนิการออกใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ 
7 แหง่ที*ใหบ้รกิาร))  

5 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการสาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรอืผูว้า่ราชการจังหวดั
ลงนามในใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูข้ออนุญาตชําระคา่ธรรมเนียม/จ่ายเรื*องคนืประชาชน))  

2 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขออนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจกัร (แบบ ศก.6) 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้ออนุญาตสามารถกรอกแบบ ศก.6 ผา่น
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถขอและยื*นแบบ ศก.6 ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

2) 
 

บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$ขออนุญาตสง่หรอืนําออก
นอกราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื$นซึ$งใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนได(้กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

ทะเบยีนบา้น (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หลกัฐานหรอืคํารบัรองแสดงวา่เป็นผูม้กีรรมสทิธิ=หรอืสทิธคิรอบครอง
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
, กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั, กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั, 
กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

- 

6) 
 

ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที$เป็นภาพส ีขนาด 9 x 12.5 
เซนตเิมตร(กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา, กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั, กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั, กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอก
นอกราชอาณาจักรครั8งหนึ*งมวีัตถอุยา่งเดยีวกนัจํานวนหลายชิ8น และแตล่ะ

- 
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ชิ8นมรีูปลกัษณะ ชนดิ สเีหมอืนกนั และขนาดเทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรที*เป็นภาพสขีนาดดงักลา่ว
เพยีง 1 ชิ8นหรอื 1 กลุม่จํานวน 2ภาพ และระบจํุานวนที*จะสง่โบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้ภาพถา่ย 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์https://nsw.finearts.go.th  
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นเอกสารหลกัฐานตอ่เจา้หนา้ที* ณ พพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาตใินภมูภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร) 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื$นซึ$งใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามญั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

8) 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามญั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั2งวตัถปุระสงคข์องหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจํากดัน ั2น (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตวัจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื$นซึ$งใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ที*เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยื*นดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายื*นตอ่เจา้หนา้ที* ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคที*เป็นหน่วยบรกิาร เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเอกสารเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
11) ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบั

ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สําเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต์
https://nsw.finearts.go.th
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ทีจั่ดทําสาํเนาเอกสารเพือ่ประกอบการยืน่เรือ่ง)

กรมการปกครอง 

12) หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ัง้วตัถปุระสงคข์องบรษิทัจํากดัน ัน้ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาต
เป็นบรษิทัจํากดั)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สําเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต์
https://nsw.finearts.go.th
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ทีจั่ดทําสาํเนาเอกสารเพือ่ประกอบการยืน่เรือ่ง)

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

13) บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอืน่ซึง่ใชแ้ทนบตัรประจําตวั
ประชาชนไดข้องกรรมการของบรษิทัจํากดัทุกคน (กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.th 
- กรณีภมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ทีจั่ดทําสาํเนาเอกสารเพือ่ประกอบการยืน่เรือ่ง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอืน่ๆ (ทกุคน) ทีม่ไิดเ้ป็นผูม้ายืน่เรือ่ง 
ใหแ้นบสําเนาบตัรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกับ 
การยืน่เรือ่ง) 

กรมการปกครอง 

14) ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน(กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สําเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ(- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับใบอนุญาตสามารถแนบเอกสารผ่าน
ระบบ National Single Window กรมศลิปากร ทีเ่ว็บไซต์
https://nsw.finearts.go.th
- กรณภีมูภิาค ยืน่ดว้ยตนเองนําเอกสารตัวจรงิมายืน่ตอ่เจา้หนา้ที ่ณ
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินภูมภิาคทีเ่ป็นหน่วยบรกิาร เพือ่ยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ทีจั่ดทําสาํเนาเอกสารเพือ่ประกอบการยืน่เรือ่ง
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอืน่ๆ (ทกุคน) ทีม่ไิดเ้ป็นผูม้ายืน่เรือ่ง
ใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกับ
การยืน่เรือ่ง)

กรมการปกครอง 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายตุ ั2งแตส่มยัอยธุยาขึ2นไป (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 

2) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัธนบุรหีรอื
สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 
ขนาด ยาวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

3) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัธนบุรหีรอื
สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 
ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร 
(ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 

4) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัธนบุรหีรอื
สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 
ขนาด ยาวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

5) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 
100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 800 บาท 

6) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 
50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

7) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 2489 ขนาด ยาวหรอืสูงไม่
เกนิ 50 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

8) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 100 
เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

9) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 50 
เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

10) โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา 
ซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยัอยุธยา: สมยัรตันโกสนิทร ์
ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั ขนาด ยาวหรอืสูงไมเ่กนิ 
50 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ (ผูรั้บใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรตามมาตรา 22 ที*เป็นพระพุทธรูปหรอืรูปเคารพในศาสนา))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

11) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 100 เซนตเิมตร 
(ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 

12) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แต่
ไมเ่กนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 750 บาท 

13) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัธนบุรหีรอืสมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 
2310 ถงึปี พ.ศ. 2453 ขนาด ยาวหรอืสูงไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร 
(ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

14) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 
2489 ขนาด ยาวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 

15) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 
2489 ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แต่ไม่เกนิ 100 
เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 

16) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2454 ถงึปี พ.ศ. 
2489 ขนาด ยาวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 

17) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั
ขนาด ยาวหรอืสงูเกนิ 100 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

18) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั 
ขนาด ยาวหรอืสูงเกนิ 50 เซนตเิมตร แตไ่มเ่กนิ 100 เซนตเิมตร 
(ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

19) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยุธยา : สมยัรตันโกสนิทร ์ช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2490 ถงึปีปัจจุบนั
ขนาด ยาวหรอืสงูไมเ่กนิ 50 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

20) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยธุยา : ชิ2นสว่นหรอืเศษของโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ ขนาด ยาว
หรอืสงูเกนิ 5 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 

21) โบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุซึ$งกรมศลิปากรเห็นวา่มอีายุตํ$ากวา่สมยั
อยธุยา : ชิ2นสว่นหรอืเศษของโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ ขนาด ยาว
หรอืสงูไมเ่กนิ 5 เซนตเิมตร (ชิ2นละ) (หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
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ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้)) 

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงใหม ่451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50300 
โทรศพัท:์ 0 5322 1308 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเชยีงแสน จ.เชยีงราย 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150 
โทรศพัท:์ 0 5377 7102 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสงขลา ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 โทรศพัท:์ 0 7431 1728 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

6) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิถลาง จ.ภเูก็ต 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

7) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธาน ี318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 34000 
โทรศพัท:์ 0 4525 1015 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

8) พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิบา้นเชยีง จ.อดุรธาน ีต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320 
โทรศพัท:์ 0 4220 8340 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

9) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้)) 

10) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 (หมายเหต:ุ -)  

11) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 8น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ศก.6 คําขอรับใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวัตถทุี*ขออนุญาตสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหตุ 
- 

เอกสารฉบบันี8ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การอนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข 
1 คําขออนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ

ออกนอกราชอาณาจกัร (แบบ ศก.6) 
1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อ

อนุญาตสามารถกรอกแบบ 
ศก.6 ผา่นระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
-กรณีสว่นภมูภิาค สามารถ
ขอและยื4นแบบ ศก.6 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

�

2 บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี#ขออนุญาต
สง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจกัร 

1 0 - �

3 บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื#นซึ#งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนได(้กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็น
บุคคลธรรมดา) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

�

4 ทะเบยีนบา้น (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคล
ธรรมดา) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ

�
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รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข 
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

5 หลกัฐานหรอืคํารบัรองแสดงวา่เป็นผูม้กีรรมสทิธิ7
หรอืสทิธคิรอบครองโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ ุ
(กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา, กรณีผู ้
ขอรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั, กรณีผู ้
ขอรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั, กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็น
บรษิทัจํากดั) 

0 2 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

�

6 ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที#เป็นภาพส ี
ขนาด 9 x 12.5 เซนตเิมตร(กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา, กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั, กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอื
หา้งหุน้สว่นจํากดั, กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็น
บรษิทัจํากดั) 

2 0 (- เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่
หรอืนําโบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจักรครัTงหนึ4งมี
วตัถอุย่างเดยีวกนัจํานวน
หลายชิTน และแตล่ะชิTนมี
รูปลกัษณะ ชนดิ สี
เหมอืนกนั และขนาด
เทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
ออกนอกราชอาณาจักรที4
เป็นภาพสขีนาดดงักลา่ว
เพยีง 1 ชิTนหรอื 1 กลุม่
จํานวน 2ภาพ และระบุ
จํานวนที4จะสง่โบราณวัตถุ
หรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้
ภาพถา่ย 
- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h  
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4น
เอกสารหลักฐานตอ่
เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร) 

�

7 บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื#นซึ#งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีผู ้
ขอรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 

�

156



รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

8 ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบั
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

�

9 หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั@งวตัถปุระสงคข์องหา้ง
หุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดัน ั@น 
(กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีสว่นภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

�

10 บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื#นซึ#งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอื
ผูจ้ดัการ (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่น
สามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ

�
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รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข 
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

11 ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
(กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามญัจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง และให ้
เจา้หนา้ที4จัดทําสาํเนา
เอกสารเพื4อประกอบการยื4น
เรื4อง) 

�

12 หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั@งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั
จํากดัน ั@น (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง) 

�

13 บตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรอื#นซึ#งใชแ้ทนบตัร
ประจําตวัประชาชนไดข้องกรรมการของบรษิทั
จํากดัทุกคน (กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบรษิทั
จํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย

�
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รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื#อนไข 
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง 
-  สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื4นๆ (ทกุคน) ที4
มไิดเ้ป็นผูม้ายื4นเรื4อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื4น
เรื4อง ) 

14 ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน
(กรณีผูข้อรบัใบอนุญาตเป็นบรษิทัจํากดั) 

1 0 (- กรณีสว่นกลาง ผูข้อรับ
ใบอนุญาตสามารถแนบ
เอกสารผ่านระบบ National 
Single Window กรม
ศลิปากร ที4เว็บไซต ์
https://nsw.finearts.go.t
h 
- กรณีภมูภิาค ยื4นดว้ย
ตนเองนําเอกสารตวัจรงิมา
ยื4นตอ่เจา้หนา้ที4 ณ 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาติ
ในภมูภิาคที4เป็นหน่วย
บรกิาร เพื4อยนืยันตัวตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที4
จัดทําสําเนาเอกสารเพื4อ
ประกอบการยื4นเรื4อง 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื4นๆ (ทกุคน) ที4
มไิดเ้ป็นผูม้ายื4นเรื4อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื4น
เรื4อง ) 

�

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

รายการเอกสาร เง ื#อนไข 
1 แบบ ศก.6 คําขอรบัใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอก

นอกราชอาณาจกัร 
- �

2 บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี#ขออนุญาตสง่หรอืนําออกนอก
ราชอาณาจกัร 

- �
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FA. 6 

คําขอรับใบอนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร 
Application for a license to Export of Take Antiques of  

Objects of Art out of the Kingdom 

เขียนท่ี...................................... 
Written at 

วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ.................. 
Date  Month  B.E. 

๑.ชื่อผูLขอรับใบอนุญาต......................................................................................................................... 
 The applicant’s name 

� (๑) เปPนบุคคลธรรมดา อายุ..........ปS สัญชาติ.................................. 
 Being a natural person  Age   years Nationality 

อยู�บLานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน....................................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 

ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................................ 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 

รหัสไปรษณีย`........................ประเทศ...........................................เลขหมายโทรศัพท̀....................................................... 
Postcode  Country  Telephone Number 

� (๒) เปPนหLางหุLนส�วนสามัญ
 Being an ordinary partnership 

สํานักงานต้ังอยู�เลขท่ี..........................ตรอก/ซอย............................................ถนน......................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 

สําหรับเจLาหนLาท่ีเปPนผูLกรอก 
For official use 

เลขรับท่ี..................................... 
Receipt No. 
วันท่ี......................................... 
Date 
ผูLรับคําขอ.................................. 
Application recipient 
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๒ 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................... 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 

รหัสไปรษณีย`.............................ประเทศ.................................................เลขหมายโทรศัพท̀............................................ 
Postcode  Country  Telephone Number 

โดยมี...................................................เปPนผูLดําเนินกิจการ อายุ.................ปS..................สญัชาติ................................ 
Represented by  as business operator    Age  years       Nationality 

อยู�บLานเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน............................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 

ตําบล/แขวง.......................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................................. 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 

รหัสไปรษณีย`.............................ประเทศ.................................................เลขหมายโทรศัพท̀............................................ 
Postcode  Country  Telephone Number 

� (๓) เปPนนิติบุคคลประเภท
Being other kinds of juristic person (specify) 

จดทะเบียนเม่ือ..........................................................................เลขทะเบียนท่ี………………………………………………………… 

Date of Registration Register No. 

สํานักงานต้ังอยู�เลขท่ี...................ตรอก/ซอย...................................................ถนน......................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................... 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 

รหัสไปรษณีย`.............................ประเทศ.................................................เลขหมายโทรศัพท̀............................................ 
Postcode  Country  Telephone Number 

โดยมี...................................................เปPนผูLดําเนินกิจการ อายุ.................ปS..................สญัชาติ................................ 
Represented by  as business operator    Age  years       Nationality 

อยู�บLานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน............................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด...................................... 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 

รหัสไปรษณีย`.............................ประเทศ.................................................เลขหมายโทรศัพท̀............................................ 
Postcode  Country  Telephone Number 
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๓ 

๒. ผูLขอรับใบอนุญาต � เคยไดLรับ � ไม�เคยไดLรับ
 The applicant has obtained never been obtained

the following any license.
license :

� ใบอนุญาตทําการคLาโบราณวัตถุเลขท่ี.............................................................................
 Antiques trading license No. 

� ใบอนุญาตทําการคLาศิลปวัตถุเลขท่ี................................................................................
 Objects of art trading license No. 

๓. ผูLขอรับใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร 
ตามมาตรา ๒๒ เพ่ือจะ 

The applicant applies for a license to export or take antiques or objects of art out 
of the Kingdom under section 22 in order to: 

� ส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกไปยัง (ระบุชื่อผูLรับ)......................................................
อยู�เลขท่ี............................................เมือง.....................................................ประเทศ...................................................... 

      Export the antiques or object of art to (specify recipient’s name)  
………………………………………………………………………..Address No………………………………………………………………………… 
City…………………………………………………………………………………….Country…………………………………………………………… 

� ส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนพระพุทธรูปหรือรูปเคารพในศาสนา ออกไปยัง
(ระบุชื่อผูLรับ)...............................................................................อยู�เลขท่ี...............................เมือง................................. 
ประเทศ....................................................เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค̀)................................................................................... 

       Export the antiques or object of art which are Buddha images or 
religious idols to  (specify recipient’s name)…………………………………………………………………………………………… 
Address No…………………………….City…………………………………………..Country………………………………………………..for 
(specify purpose)………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

� นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกไปยัง (ระบุชื่อผูLรับ)......................................................
อยู�เลขท่ี............................................เมือง.....................................................ประเทศ...................................................... 

      take the antiques of objects of arts to (specify recipient’s name)  
………………………………………………………………………..Address No………………………………………………………………………… 
City…………………………………………………………….Country…………………………………………………………… 

� นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนพระพุทธรูปหรือรูปเคารพในศาสนาออกไปยัง
(ระบุชื่อผูLรับ)...............................................................................อยู�เลขท่ี...............................เมือง................................. 
ประเทศ....................................................เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค̀)................................................................................... 

      take the antiques or object of art which are Buddha images or religious 
idols to (specify recipient’s name) …………………………………………………………………………………………………………… 
Address No. ……………………………………………………………………………..City………………………………………………………….. 
Country…………………………………………………for (specify purpose)  
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๔ 

โดยจะส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกล�าวออกนอกราชอาณาจักร 
ภายในวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ................ตามบัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาต
ส�งหรือนําออกราชอาณาจักรตามแบบแนบทLายคําขอรับในอนุญาตนี้รวม...........................รายการ...........................ชิ้น 

The above mentioned antiques or objects of art, as appear in the list of 
antiques or objects of art to be exported or taken out of the Kingdom made in the form attached 
herewith, shall be exported or taken out of the Kingdom within the date………………………………………….. 
Month............................................B.E.………., totally…………………….items, ………………………………..pieces. 

๔. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีนํามาขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรซ้ือหรือไดLมาจาก 
.........................................................................................................................................................................................
เม่ือวันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..............ตามหลักฐานหรือคํารับรองท่ีแนบมาพรLอมนี้ 

The antiques or objects of art to be exported or taken out of the Kingdom have 
been sold by, or acquired from,……………………………………………………………………………………………………………….. 
on the date……………………………….……..month……………………………………………….B.E……………The evidence or 
representation of such acquisition is attached herewith. 

๕. ผูLขอรับใบอนุญาต 
 The applicant: 

� ไดLนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาใหLทํา
การตรวจพิสูจน`
brings the antiques or objects of art to be exported or taken out of the
Kingdom for identification.

� ไม�ไดLนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาใหLทํา
การตรวจพิสูจน`
does not bring the antiques or objects of art to be exported or taken out of
the Kingdom for identification

เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)............................................................................................................ 
Because (specify reason) 

และขอใหLทําการตรวจพิสูจน`โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกล�าว ณ................................................................................... 
But requests those items to be identified at 

๖. ผูLขอรับใบอนุญาตขอรับรองว�ามิไดLเปPนผูLถูกสั่งพักใชLใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๐ ทวิ วรรคสอง หรือ มาตรา ๓๐ ตรี วรรคสอง แห�งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแกLไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห�งชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๕ 

 The applicant represents that the applicant’s license has not been suspended or 
revoked under section 30 bis paragraph two or section 30 ter paragraph two of the Act on Ancient 
Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, B.E. 2504 (1961) as amended by the 
Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums (No. 2), B.E. 2535 
(1992).  

๗. พรLอมกับคําขอนี้ ผูLขอรับใบอนุญาตไดLแนบเอกสารและหลักฐานต�าง ๆ มาดLวย คือ 
The applicant attached herewith the related documents and evidences as 

follows: 

� (๑) ในกรณีผูLขอรับใบอนุญาตเปPนบุคคลธรรมดา
 In the case where the applicant is a natural person, 
 (ก) ภาพถ�ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชLแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดL 

a photocopy of the identity card or its equivalence of the applicant; 
(ข) สําเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบLาน 

a copy or photocopy of the house register of the applicant; 
(ค) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอก

ราชอาณาจักรตามแบบแนบทLายคําขอนี้ 
     the list of the antiques or objects of art to be exported or taken out 

of the Kingdom made in the form attached herewith;  
(ง) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงว�าเปPนผูLมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุ 
 the evidence or representation stating ownership or possessory right 

over the antiques or objects of art; 
(จ) ภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตรแต�ละชิ้น  

ชิ้นละสองภาพ เวLนแต�การขออนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่งมีวัตถุอย�าง
เดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแต�ละชิ้นมีรูปลักษณะชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเท�ากัน ใหLใชLภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเปPนภาพสีขนาดดังกล�าวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ�มจํานวนสองภาพ และระบุจํานวน
ท่ีจะส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไวLดLานหนLาภาพถ�าย 

 two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antique or object of art.  In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be exported or taken out of the Kingdom and each piece has the 
same appearance, type, color and size, two colored photographs of a piece or a group thereof in 
which the amount of the items to be exported or taken out of the Kingdom is indicated in front of 
the photographs. 
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๖ 

� (๒) ในกรณีผูLขอรับใบอนุญาตเปPนหLางหุLนส�วนสามัญ
 In the case where the applicant is an ordinary partnership; 
 (ก) ภาพถ�ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชLแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดLของ

หุLนส�วนผูLจัดการ 
a photocopy of the identity card or its equivalence of the managing 

partner; 
(ข)  สําเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบLานของหุLนส�วนผูLจัดการ 
 a copy or photocopy of the house register of the managing partner; 
(ค) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักร

ตามแบบแนบทLายคําขอนี้ 
 the list of the antiques or objects of art to be exported or taken out of 

the Kingdom made in the form attached herewith; 
(ง)  หลักฐานหรือคํารับรองแสดงว�าเปPนผูLมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุ 
 the evidence or representation stating ownership or possessory right 

over the antiques or objects of art; 
 (จ) ภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร แต�ละชิ้น 

ชิ้นละสองภาพ เวLนแต�การขออนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่งมีวัตถุอย�าง
เดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแต�ละชิ้นมีรูปลักษณะชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเท�ากัน ใหLใชLภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเปPนภาพสีขนาดดังกล�าวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ�มจํานวนสองภาพ และระบุจํานวน
ท่ีจะส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไดLดLานหนLาภาพถ�าย 

 Two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antique or object of art.  In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be exported or taken out of the Kingdom and each piece has the 
same appearance, type, color and size, two colored photographs of a piece or a group thereof in 
which the amount of the items to be exported or taken out of the Kingdom is indicated in front of 
the photographs. 

� (๓) ในกรณีผูLขอรับใบอนุญาตเปPนหLางหุLนส�วนสามัญจดทะเบียนหรือหLางหุLนส�วนจํากัด
 In the case where the applicant is a registered ordinary partnership or limited 

partnership; 
 (ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุLนส�วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพรLอมท้ัง

วัตถุประสงค̀ของหLางหุLนส�วนสามัญจดทะเบียนหรือหLางหุLนส�วนจํากัดนั้น 
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๗ 

 the certificate of registration issued by the Partnership and Company 
Registrar stating its registration and objectives of such registered ordinary partnership or limited 
partnership; 

 (ข) ภาพถ�ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชLแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดLของ
หุLนส�วนผูLจัดการหรือผูLจัดการ  

A photocopy of the identity card or its equivalence of the managing 
partner or manager; 

(ค) สําเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบLานของหุLนส�วนผูLจัดการหรือผูLจัดการ 
a copy or photocopy of the house register of the managing partner or 

manager; 
(ง) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักร

ตามแบบแนบทLายคําขอนี้ 
 the list of the antiques or objects of art to be exported or taken out of 

the Kingdom made in the form attached herewith; 
(จ) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงว�าเปPนผูLมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุ 
 the evidence or representation stating ownership or possessory right 

over the antiques or objects of arts; 
 (ฉ) ภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร แต�ละชิ้น 

ชิ้นละสองภาพ เวLนแต�การขออนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่งมีวัตถุอย�าง
เดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแต�ละชิ้นมีรูปลักษณะชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเท�ากัน ใหLใชLภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนนอกราชอาณาจักรท่ีเปPนภาพสีขนาดดังกล�าวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ�มจํานวนสองภาพ และระบุ 
จํานวนท่ีจะส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไวLดLานหนLาภาพถ�าย 

 Two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antique or object of art.  In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be exported or taken out of the Kingdom and each piece has the 
same appearance, type, color and size, two colored photographs of a piece or a group thereof in 
which the amount of the items to be exported or taken out of the Kingdom is indicated in front of 
the photographs. 

� (๔) ในกรณีผูLขอรับใบอนุญาตเปPนบริษัทจํากัด
 In the case where the applicant is a limited company; 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุLนส�วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพรLอมท้ังวัตถุประสงค̀
ของบริษัทจํากัดนั้น 

 the certificate of registration issued by the Partnership and Company 
Registrar stating its registration and objectives of such limited company; 
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๘ 
 (ข) ภาพถ�ายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชLแทนบัตรประจําตัวประชาชนไดLของ

กรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 
a photocopy of the identity card or its equivalence of each director of the 

limited company; 
(ค) สําเนาหรือภาพถ�ายทะเบียนบLานของกรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 

a copy or photocopy of the house register of each director of the limited 
company; 

 (ง) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตส�งหรือนําออกนอกราชอาณาจักรตาม
แบบแนบทLายคําขอนี้ 

 the list of the antiques or objects of art to be exported or taken out of the 
Kingdom made in the form attached herewith; 

(จ) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงว�าเปPนผูLมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ 

 The evidence or representation stating ownership or possessory right over 
the antiques or objects of art; 

 (ฉ) ภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเปPนภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร แต�ละชิ้น     
ชิ้นละสองภาพ เวLนแต�การขออนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่งมีวัตถุอย�าง
เดียวกันจํานวนชิ้นและแต�ละชิ้นมีรูปลักษณะชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเท�ากัน ใหLใชLภาพถ�ายโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเปPนภาพสีขนาดดังกล�าวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ�มจํานวนสองภาพ และระบุจํานวน
ท่ีจะส�งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไวLดLานหนLาภาพถ�าย 

 two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the antique or 
object of art.  In the case where there are many pieces of the same kind of the antiques or objects 
of art to be exported or taken out of the Kingdom and each piece has the same appearance, type, 
color and size, two colored photographs of a piece or a group thereof in which the amount of the 
items to be exported or taken to be exported or taken out of the Kingdom is indicated in front of 
the photographs. 

(ลายมือชื่อ)........................................................ผูLขอรับใบอนุญาต 
(Signature)  The applicant 

หมายเหตุ : ใหLใส�เครื่องหมาย �ในช�อง � หนLาขLอความท่ีตLองการ 

Remark : Put the sign � into the box � in front of the required statement. 
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บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร 
List of Antiques or Objects of Art to be Exported of taken out of the Kingdom 

ผูขอรับใบอนุญาต................................................................................................. ชื่อสถานท่ีท่ีจะสงไป…………………………………………………………………………………………………………. 

The applicant’s name Destination 

คําขอรับใบอนุญาต เลขรับท่ี................................................................................. ท่ีอยู................................................................................................................................................ 

Application Receipt No. Address 

ลงวันท่ี................................................................................................................. รหัสไปรษณีย.................................... หมายเลขโทรศัพท ........................................................ 

Date Postcode Telephone Number 

ลําดับท่ี 

No. 

รายการ(๑)

Items

ชนิด 

Type 

สมัย 

Period 

ขนาด (เซนติเมตร 

Dimension (Cm.) จํานวน (ชิ้น) 

Total (pieces) 

หมายเหตุ(๖) 

Remarks กวาง 

Width 

ยาว 

Length 

สูง 

Height 

___________ 
(๑)  ระบุลักษณะ สี ประเภทฯลฯ 
     Specify appearance, color, type etc. 
(๖) ใหระบุเลขท่ีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามบัญชีของรานคา ในกรณีท่ีผูสงออกเปนรานคา หรือระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินของรานคาท่ีซ้ือโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุในกรณีท่ีผูสงออกไมใชรานคา 
     If the exporter is a trader, object number of the items as appears in the book of account of such trader shall be specified.  If the exporter is not a 
     trader, the number of receipt of the trader who sold the antiques or objects of art shall be specified. 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจกัร  เป็นการช ั$วคราว 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
     ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23 กําหนดวา่ 
บคุคลใดประสงคจ์ะสง่โบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราว ใหย้ื*นคําขอรับใบอนุญาตตอ่อธบิด ีใน
กรณีที*อธบิดมีคีําสั*งไม่อนุญาต ผูข้อมสีทิธอิทุธรณ์คําสั*งของอธบิดตีอ่รัฐมนตรภีายในกําหนดสามสบิวนันับแตว่นัทราบคําสั*ง คํา
วนิจิฉัยของรัฐมนตรใีหเ้ป็นที*สดุ 
      ในกรณีที*อธบิดเีห็นสมควรหรอืรัฐมนตรวีนิจิฉัยใหอ้อกใบอนุญาตใหผู้ย้ื*นคําขอสง่โบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถอุอกนอก
ราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราว และเมื*อผูย้ื*นคําขอไดย้นิยอมปฏบิตัติามเงื*อนไข วธิกีาร และขอ้กําหนดวา่ดว้ยการวางเงนิประกนั 
และหรอืการชําระคา่ปรับตามที*กําหนดในกฎกระทรวงเกี*ยวแกก่ารโบราณวตัถแุละศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการ
ชั*วคราวแลว้ ก็ใหอ้ธบิดอีอกใบอนุญาตใหผู้ย้ื*นเรื*องราวสง่หรอืนําโบราณวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราวก็ได ้
(1) ผูใ้ดประสงคจ์ะสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักร ตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื*อนไขที*
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที* 5 (พ.ศ.2539) และกฎกระทรวง ฉบับที* 12 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบญัญัติ
โบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุพ.ศ.2504 โดยยื*นคําขอรับใบอนุญาตพรอ้มเอกสารหลกัฐานที*เกี*ยวขอ้ง ไดท้ี*สํานัก
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิกรมศลิปากร กรุงเทพมหานคร 
(2) ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งวางหลกัทรัพยเ์ป็นจํานวนเทา่กับราคาประเมนิของโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที*ขออนุญาตสง่หรอืนํา
ออกนอกราชอาณาจักรไวก้ับผูอ้นุญาต เพื*อเป็นหลักประกนัการชาํระคา่ปรับในกรณีที*ผูข้อรับใบอนุญาตไมส่ง่หรอืนําโบราณวตัถุ
หรอืศลิปวตัถทุี*ไดรั้บอนุญาตกลบัเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที*กําหนดไวใ้นใบอนุญาต โดยผูข้อรับใบอนุญาต
สามารถวางหลักทรัพยป์ระกนัเป็น 

เงนิสด หรอื 
พันธบตัรของรัฐบาลไทย หรอืพันธบตัรที*รัฐบาลไทยคํAาประกัน หรอื 
หนังสอืคํAาประกนัขของธนาคาร 

(3) กรณีที*ไม่สามารถนําโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุมาใหต้รวจที*สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิจําเป็นตอ้งออกตรวจนอกสถานที* ผู ้
ขอรับใบอนุญาตตอ้งจัดรถรับสง่เจา้หนา้ที*ของกรมศลิปากร และเป็นผูอ้อกคา่ใชจ้่ายเองทั Aงหมด 
(4) หากผูอ้นุญาตมคีําสั*งไม่อนุญาตใหอ้อกใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถเุป็นการชั*วคราว ผูข้อรับใบอนุญาตมี
สทิธอิทุธรณ์คําสั*งไม่อนุญาตดังกลา่วตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวัฒนธรรมภายในกําหนด 30 วนั (สามสบิวนั) นับแต่*วนัทราบ
คําสั*ง คําวนิจิฉัยของรัฐมนตรวีา่กากระทรวงวัฒนธรรมหเ้ป็นที*สดุ 
(5) หากผูรั้บใบอนุญาตไมส่ง่หรอืนําโบราณวตัถุที*ไดรั้บอนุญาตกลับเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที*กําหนดไวใ้น
ใบอนุญาต ผูอ้นุญาตมอํีานาจปรับผูรั้บใบอนุญาตเป็นจํานวนเงนิเทา่กับราคาประเมนิของโบราณวตัถหุรอืศลิปวัตถ ุเวน้แตใ่นกรณีี*

ไมส่ามารถสง่หรอืนํากลบัเขา้มาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที*กําหนดเนื*องจากเหตสุดุวสิยัหรอืในกรณีที*จําเป็น และผูรั้บ
ใบอนุญาตไดรั้บอนุญาตจากผูอ้นุญาตใหข้ยายระยะเวลาที*กําหนดไวใ้นใบอนุญาตออกไป 

หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนัAน ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัAนเรยีบรอ้ยแลว้

3. ขั Aนตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั Aงแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้

4. ทั AงนีAจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร
 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่:81/1 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 /
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั Aงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 5 วนั 

ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยื*นคําขอรับใบอนุญาต เจา้หนา้ที*กรมศลิปากร
ตรวจสอบเอกสาร (หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

2) การพจิารณา 
คณะกรรมการตรวจพสิจูนฯ์ ตรวจพสิจูนพ์จิารณา ประเมนิราคา
และใหค้วามเห็นเสนอเพื*อการออกใบอนุญาต (หมายเหต:ุ -)  

3 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการสาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิลงนามใน
ใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ผูข้อรับใบอนุญาตวางหลักทรัพยค์ํAาประกนั 
เจา้หนา้ที*ดําเนนิการออกใบอนุญาต))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) คําขอรบัใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นการช ั$วคราว (แบบ ศก.7) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(ผูข้ออนุญาตสามารถขอและยื*นแบบ ศก.7 ณ สํานัก
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต)ิ 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี$ขออนุญาตสง่หรอืนําออก
นอกราชอาณาจกัรเป็นการช ั$วคราว 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

3) บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- หรอืบตัรอื*นซึ*งใชแ้ทนบตัรประจําตัวประชาชนได ้
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

4) ทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

5) หลกัฐานหรอืคํารบัรองแสดงวา่เป็นผูม้กีรรมสทิธิ;หรอืสทิธ ิ
ครอบครองโบราณวตัถุหรอืศลิปวตัถุ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา, กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ, กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้ง
หุน้สว่นสามัญจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั, กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด) 

- 

6) ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที$เป็นภาพส ีขนาด 9 x 12.5 
เซนตเิมตร (ชิ3นละ) ผูข้อรบับรกิารทุกกรณี 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถุ

- 
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ออกนอกราชอาณาจักรครัAงหนึ*งมวีตัถอุย่างเดยีวกนัจํานวนหลายชิAน และ
แตล่ะชิAนมรีูปลักษณะ ชนดิ สเีหมอืนกนั และขนาดเทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรที*เป็นภาพสขีนาด
ดงักลา่วเพยีง 1 ชิAนหรอื 1 กลุม่จํานวน 2 ภาพ และระบจํุานวนที*จะสง่
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุออกนอกราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้ภาพถา่ย) 

7) บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- หรอืบตัรอื*นซึ*งใชแ้ทนบตัรประจําตัวประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจั้ดการ 
และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

8) ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

9) หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั3งวตัถปุระสงคข์องหา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจํากดัน ั3น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

10) บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- หรอืบตัรอื*นซึ*งใชแ้ทนบตัรประจําตัวประชาชนไดข้องหุน้สว่นผูจั้ดการ
หรอืผูจั้ดการ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

11) ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจดทะเบยีน
หรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

12) หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดงการจดทะเบยีน
พรอ้มท ั3งวตัถปุระสงคข์องบรษิทัจํากดัน ั3น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ และ
ใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสําเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้

13) บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- หรอืบตัรอื*นซึ*งใชแ้ทนบตัรประจําตัวประชาชนไดข้องกรรมการของ

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
บรษัิทจํากัดทกุคน 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง 
ใหแ้นบสําเนาบตัรประชาชนพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้ม
กบัการยื*นเรื*อง 
- ผูข้ออนุญาตนําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

14) ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด 
- สาํหรับกรรมการบรษัิทจํากดัทา่นอื*นๆ (ทกุคน) ที*มไิดเ้ป็นผูม้ายื*นเรื*อง 
ใหแ้นบสําเนาทะเบยีนบา้นพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกับ
การยื*นเรื*อง 
- ผูข้ออนุญาตนําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที*เพื*อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ และใหเ้จา้หนา้ที*จัดทําสาํเนาเพื*อประกอบการยื*นเรื*อง) 

กรมการปกครอง 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร
ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
10200 (หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การใหบ้รกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้)) 

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 (หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั Aน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ศก.7 คําขอรับใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราว 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการโบราณวัตถหุรอืศลิปวัตถทุี*ขออนุญาตสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั*วคราว 

(หมายเหต:ุ -)  

หมายเหตุ 
- 

เอกสารฉบบันีAดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจกัร  เป็นการช ั"วคราว 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข 
1 คําขอรบัใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอื

ศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช ั"วคราว 
(แบบ ศก.7) 

1 0 (ผูข้ออนุญาตสามารถขอ
และยื"นแบบ ศก.7 ณ สาํนัก
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต)ิ 

�

2 บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี"ขออนุญาต
สง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช ั"วคราว 

1 0 - �

3 บตัรประจําตวัประชาชน 1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- หรอืบตัรอื"นซึ"งใชแ้ทน
บตัรประจําตัวประชาชนได ้
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

�

4 ทะเบยีนบา้น 1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

�

5 หลกัฐานหรอืคํารบัรองแสดงวา่เป็นผูม้กีรรมสทิธิ5
หรอืสทิธคิรอบครองโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ 

0 2 (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตเป็น
บคุคลธรรมดา, กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่น
สามัญ, กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นหา้งหุน้สว่น
สามัญจดทะเบยีนหรอืหา้ง
หุน้สว่นจํากัด, กรณีผูข้อรับ
ใบอนุญาตเป็นบรษัิทจํากัด) 

�

6 ภาพถา่ยโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุที"เป็นภาพส ี
ขนาด 9 x 12.5 เซนตเิมตร (ชิ=นละ) ผูข้อรบับรกิาร
ทกุกรณี 

2 0 (เวน้แตก่ารขออนุญาตสง่
หรอืนําโบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจักรครัCงหนึ"งมี
วตัถอุย่างเดยีวกนัจํานวน
หลายชิCน และแตล่ะชิCนมี
รูปลกัษณะ ชนดิ สี
เหมอืนกนั และขนาด
เทา่กนั ใหใ้ชภ้าพถา่ย
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถุ
ออกนอกราชอาณาจักรที"
เป็นภาพสขีนาดดงักลา่ว
เพยีง 1 ชิCนหรอื 1 กลุม่
จํานวน 2 ภาพ และระบุ
จํานวนที"จะสง่โบราณวัตถุ

�
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข  
หรอืศลิปวตัถอุอกนอก
ราชอาณาจักรไวด้า้นหนา้
ภาพถา่ย) 

7 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- หรอืบตัรอื"นซึ"งใชแ้ทน
บตัรประจําตัวประชาชนได ้
ของหุน้สว่นผูจั้ดการ และ
ใหเ้จา้หนา้ที"จัดทําสําเนา
เพื"อประกอบการยื"นเรื"อง 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

8 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

� 

9 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั=งวตัถปุระสงคข์องหา้ง
หุน้สว่นสามญัจดทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดัน ั=น 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

10 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- หรอืบตัรอื"นซึ"งใชแ้ทน
บตัรประจําตัวประชาชนได ้
ของหุน้สว่นผูจั้ดการหรอื
ผูจั้ดการ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

� 

11 
 

ทะเบยีนบา้นของหุน้สว่นผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการ 
 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นหา้งหุน้สว่นสามัญจด
ทะเบยีนหรอืหา้งหุน้สว่น
จํากัด 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

� 

12 
 

หนงัสอืรบัรองของนายทะเบยีนหุน้สว่นบรษิทัแสดง
การจดทะเบยีนพรอ้มท ั=งวตัถปุระสงคข์องบรษิทั
จํากดัน ั=น 

1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง

� 
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รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข 
ตอ่เจา้หนา้ที"เพื"อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ และให ้
เจา้หนา้ที"จัดทําสาํเนาเพื"อ
ประกอบการยื"นเรื"อง) 

13 บตัรประจําตวัประชาชน 1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- หรอืบตัรอื"นซึ"งใชแ้ทน
บตัรประจําตัวประชาชนได ้
ของกรรมการของบรษัิท
จํากัดทกุคน 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื"นๆ (ทกุคน) ที"
มไิดเ้ป็นผูม้ายื"นเรื"อง ให ้
แนบสําเนาบัตรประชาชน
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื"น
เรื"อง 
- ผูข้ออนุญาตนําเอกสารตวั
จรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที"
เพื"อยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ 
และใหเ้จา้หนา้ที"จัดทํา
สาํเนาเพื"อประกอบการยื"น
เรื"อง) 

�

14 ทะเบยีนบา้นของกรรมการของบรษิทัจํากดัทกุคน 1 0 (- กรณีผูข้อรับใบอนุญาต
เป็นบรษัิทจํากัด 
- สาํหรับกรรมการบรษัิท
จํากัดทา่นอื"นๆ (ทกุคน) ที"
มไิดเ้ป็นผูม้ายื"นเรื"อง ให ้
แนบสําเนาทะเบยีนบา้น
พรอ้มลงนามรับรองสําเนา
ถกูตอ้งมาพรอ้มกบัการยื"น
เรื"อง 
- ผูข้ออนุญาตนําเอกสารตวั
จรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที"
เพื"อยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ 
และใหเ้จา้หนา้ที"จัดทํา
สาํเนาเพื"อประกอบการยื"น
เรื"อง) 

�

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

รายการเอกสาร เง ื"อนไข 
1 แบบ ศก.7 คําขอรบัใบอนุญาตสง่หรอืนําโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอก

นอกราชอาณาจกัรเป็นการช ั"วคราว 
- �

2 บญัชรีายการโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี"ขออนุญาตสง่หรอืนําออกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นการช ั"วคราว 

- �
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ศก.๗ 
F.A.7 

สําหรับเจ+าหน+าท่ีเป�นผู+กรอก 
For official use 

เลขรับท่ี ....................................... 
Receipt No. 

วันท่ี ............................................. 
Date 

ผู+รับคําขอ .................................... 
Application recipient 

คําขอรับใบอนุญาตส�งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป�นการช่ัวคราว 

Application for a License to Temporarily Dispatch or Take 

Antiques or Objects of Art out of the Kingdom 

เขียนท่ี .......................................................... 
Written at  . 

วันท่ี .......... เดือน ............................ พ.ศ. ................... 
Date  Month  B.E.  . 

๑. ชื่อผู+ขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................ 
The application’s name 

� (๑) เป�นบุคคลธรรมดา อายุ  ............. ปO สัญชาติ ............................ 
Being a natural person Age  years Nationality 

อยูบ+านเลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย .................................................... ถนน .................................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ................................... 
Tambol/Khwaeng  Amphoe/Khet  Changwat 
รหัสไปรษณีย] .......................... ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท] ........................................... 
Postcode  Country  Telephone Number 

� (๒) เป�นห+างหุ+นสวนสามัญ
Being an ordinary partnership 

สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................... 
Address No.  Trog/Soi  Road 
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๒ 
 

ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ................................... 
Tambol/Khwaeng                         Amphoe/Khet                              Changwat 
รหัสไปรษณีย] .......................... ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท] ........................................... 
Postcode                        Country                               Telephone Number 
โดยมี ........................................................ เป�นผู+ดําเนินกิจการ     อายุ ............... ปO   สัญชาติ ............................... 
Represented by                          as business operator  Age          years Nationality 
อยูบ+านเลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย .................................................... ถนน .................................................... 
Address No.                  Trog/Soi                                           Road 
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ................................... 
Tambol/Khwaeng                         Amphoe/Khet                              Changwat 
รหัสไปรษณีย] .......................... ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท] ........................................... 
Postcode                        Country                               Telephone Number 

� (๓) เป�นนิติบุคคลประเภท ....................................................................................................... 
  Being other kinds of juristic person (specify) 

จดทะเบียนเม่ือ ............................................................... เลขทะเบียนท่ี .................................................................. 
Date of Registration         Register No. 
สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ..................... ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ............................................... 
Address No.                          Trog/Soi                                       Road 
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ................................... 
Tambol/Khwaeng                         Amphoe/Khet                              Changwat 
รหัสไปรษณีย] .......................... ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท] ........................................... 
Postcode                        Country                               Telephone Number 
โดยมี ........................................................ เป�นผู+ดําเนินกิจการ     อายุ ............... ปO   สัญชาติ ............................... 
Represented by                          as business operator  Age          years Nationality 
อยูบ+านเลขท่ี ....................... ตรอก/ซอย .................................................... ถนน .................................................... 
Address No.                  Trog/Soi                                           Road 
ตําบล/แขวง ............................................ อําเภอ/เขต ............................................. จังหวดั ................................... 
Tambol/Khwaeng                         Amphoe/Khet                              Changwat 
รหัสไปรษณีย] .......................... ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท] ........................................... 
Postcode                        Country                               Telephone Number 
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๒. ผู+ขอรับใบอนุญาต  �  เคยได+รับ   �  ไมเคยได+รับ 
    The applicant       has obtained the              never been obtained 
         fallowing license.        any license. 

�  ใบอนุญาตทําการค+าโบราณวัตถุเลขท่ี ........................................................................... 
       Antiques trading license No. 

�  ใบอนุญาตทําการค+าศิลปวัตถุเลขท่ี ............................................................................... 
       Objects trading license No. 

๓. ผู+ขอรับใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป�น
การชั่วคราว ตามมาตรา ๒๓ เพ่ือจะ 

The applicant applies for a license to temporarily dispatch or take antiques or objects 
of art out of the Kingdom under section 23 in order to: 

�  สงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกไปยัง (ระบุชื่อผู+รับ) .............................................................. 
อยูเลขท่ี ............................ เมือง ............................................................. ประเทศ .................................................. 

      dispatch the antiques or objects of art to (specify recipient’s name) ……………… 
………………………………………….. Address No. ………… City …………………………… Country ………………..……........ 

�  สงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพในศาสนาออกไปยัง (ระบุชื่อ
ผู+รับ) ........................................................... อยูเลขท่ี ................................. เมือง .................................................... 
ประเทศ ............................................. เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค]) .................................................................................  

      dispatch the antiques or objects of art which are Buddha images or religious 
idols to (specify recipient’s name) …………………………………………………………. Address No. …………………… 
City ……………………………..……………….. Country ………………………………………………….... for (specify purpose) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

�  นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกไปท่ี (ระบุชื่อผู+รับ) ............................................................... 
อยูเลขท่ี ............................ เมือง ...................................................  ประเทศ ........................................................... 

      take the antiques or objects of art to (specify recipient’s name) ……………………. 
…………………………………………… Address No. ………… City …………………………… Country ………………..……........ 

�  นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพในศาสนาออกไปยัง (ระบุชื่อ
ผู+รับ) ........................................................... อยูเลขท่ี ................................. เมือง .................................................... 
ประเทศ ............................................. เพ่ือ (ระบุวัตถุประสงค]) ................................................................................. 

      take the antiques or objects of art which are Buddha images or religious idols 
to (specify recipient’s name) ……………………………………………. Address No. ………… City …………...………….. 
Country …………………………………… for (specify purpose) …………………………………………………………………........ 
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๔ 

โดยจะสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกลาวออกนอกราชอาณาจักร ภายในวันท่ี ............. 
เดือน ........................................ พ.ศ. ................. ตามบัญชรีายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือ 
นําออกนอกราชตามแบบแนบท+ายคําขอรับใบอนุญาตนี้ รวม ................ รายการ ..................... ชิ้น 

The above mentioned antiques or objects of art, as appear in the list of antiques 
or objects of art to be dispatched or taken out of the Kingdom made in the form attached 
herewith, shall be dispatched or taken out of the Kingdom within the date ………………………… 
month …………………..………. B.E. ……………….. , totally …………………….. items, ………………………... pieces. 

๔. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีนํามาขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราวได+   
มาจาก ..................................................................................................................................................................... 
เม่ือวันท่ี ............. เดือน ................................ พ.ศ. ............... ตามหลักฐานหรือคํารับรองท่ีแนบมาพร+อมนี้ 

๕. ผู+ขอรับใบอนุญาต 
    The applicant: 

�  ได+นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร 
      มาให+ทําการตรวจพิสูจน] 
      brings the antiques or objects of art to be dispatched or taken out of  
      the Kingdom for identification. 

�  ไมได+นําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร 
      มาให+ทําการตรวจพิสูจน] 
      Does not brings the antiques or objects of art to be dispatched or taken out  
      of the Kingdom for identification. 
      เนื่องจาก (ระบุเหตุผล) ........................................................................................................... 
      because (specify reason) 

และขอให+ทําการตรวจพิสูจน]โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกลาว ณ ............................................................................ 
but requests those items to be identified at 

๖.  ผู+ขอรับใบอนุญาตขอรับรองวามิได+เป�นผู+ถูกสั่งพักใช+ใบอนุญาตหรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๐ ทวิ วรรคสอง หรือ มาตรา ๓๐ ตรี วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงแก+ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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๕ 

The Applicant represents that the applicant’s license has not been suspended or 
revoked under section 30 bis paragraph two or section 30  ter paragraph two of the Act on 
Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums, B.E. 2504 (1961) as 
amended by the Act on Ancient Monuments, Antiques, Objects of Art and National Museums 
(No.2), B.E. 2535 (1992). 

๗.  พร+อมกับคําขอนี้ ผู+ขอรับใบอนุญาตได+แนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาด+วย คือ 
The applicant attaches herewith the related documents and evidences as follows: 

�  (๑)  ในกรณีผู+ขอรับใบอนุญาตเป�นบุคคลธรรมดา 
In the case where the applicant is a natural person; 

(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใช+แทนบัตรประจําตัวประชาชนได+ 
a photocopy of the identity card or its equivalence of the applicant; 

(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบ+าน 
a copy or photocopy of the house register of the applicant; 

(ค) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรอืศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
ตามแบบแนบท+ายคําขอนี้ 

the list of the antiques or objects of art to be temporarily 
dispatched or taken out of the Kingdom made in the form attached herewith; 

(ง)  หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเป�นผู+มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

the evidence or representation stating ownership or possessory 
right over the antiques or objects of art; 

(จ)  ภาพถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร 
แตละชิ้น ชิ้นละสองภาพ เว+นแตการขออนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่ง
มีวัตถุอยางเดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแตละชิ้นมีรูปลักษณะ ชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเทากัน ให+ใช+ภาพถาย
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเป�นภาพสีขนาดดังกลาวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุมจํานวน   
สองภาพ และระบุจํานวนท่ีจะสงโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไว+ด+านหน+าภาพถาย 

two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antiques or objects of art. In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be temporarily dispatched or taken out of the Kingdom and each 
piece or group thereof in which the amount of the items to be dispatched or taken out of the 
Kingdom is indicated in front of the photographs. 
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๖ 

� (๒) ในกรณีผู+ขอรับใบอนุญาตเป�นห+างหุ+นสวนสามัญ 
 In the case where the applicant is an ordinary partnerships; 

(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใช+แทนบัตรประจําตัวประชาชนได+
ของหุ+นสวนผู+จัดการ 

a photocopy of the identity card or its equivalence of the managing 
partner; 

(ข) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนของหุ+นสวนผู+จัดการ 
a copy or photocopy of the house register of the managing partner; 

(ค) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรอืศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร
ตามแบบแนบท+ายคําขอนี้ 

the list of the antiques or objects of art to be temporarily 
dispatched or taken out of the Kingdom made in the form attached herewith; 

(ง) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเป�นผู+มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

the evidence or representation stating ownership or possessory 
right over the antiques or objects of art; 

(จ) ภาพถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร  
แตละชิ้น ชิ้นละสองภาพ เว+นแตการขออนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่ง
มีวัตถุอยางเดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแตละชิ้นมีรูปลักษณะ ชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเทากัน ให+ใช+ภาพถาย
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเป�นภาพสีขนาดดังกลาวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุมจํานวน   
สองภาพ และระบุจํานวนท่ีจะสงโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไว+ด+านหน+าภาพถาย 

two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antiques or objects of art. In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be temporarily dispatched or taken out of the Kingdom and each 
piece or group thereof in which the amount of the items to be dispatched or taken out of the 
Kingdom is indicated in front of the photographs. 

� (๓) ในกรณีผู+ขอรับใบอนุญาตเป�นห+างหุ+นสวนสามัญจดทะเบียนหรือห+างหุ+นสวนจํากัด 
 In the case where the applicant is a registered ordinary partnerships or 

limited partnerships; 
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ+นสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร+อมท้ัง

วัตถุประสงค]ของห+างหุ+นสวนสามัญจดทะเบียนหรือห+างหุ+นสวนจํากัดนั้น 
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๗ 
the certificate of registration issued by the partnership and 

Company Registrar stating its registration and objectives of such registered ordinary partnership 
or limited partnership; 

(ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใช+แทนบัตรประจําตัวประชาชนได+
ของหุ+นสวนผู+จัดการหรือผู+จัดการ 

a photocopy of the identity card or its equivalence of the managing 
partner or manager; 

(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนของหุ+นสวนผู+จัดการหรือผู+จัดการ 
a copy or photocopy of the house register of the managing partner 

or manager; 
(ง) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรอืศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร

ตามแบบแนบท+ายคําขอนี้ 
the list of the antiques or objects of art to be temporarily 

dispatched or taken out of the Kingdom made in the form attached herewith; 
(จ) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเป�นผู+มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

the evidence or representation stating ownership or possessory 
right over the antiques or objects of art; 

(ฉ) ภาพถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร  
แตละชิ้น ชิ้นละสองภาพ เว+นแตการขออนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่ง
มีวัตถุอยางเดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแตละชิ้นมีรูปลักษณะ ชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเทากัน ให+ใช+ภาพถาย
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเป�นภาพสีขนาดดังกลาวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุมจํานวน   
สองภาพ และระบุจํานวนท่ีจะสงโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไว+ด+านหน+าภาพถาย 

two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antiques or objects of art. In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be temporarily dispatched or taken out of the Kingdom and each 
piece or group thereof in which the amount of the items to be dispatched or taken out of the 
Kingdom is indicated in front of the photographs. 

� (๔) ในกรณีผู+ขอรับใบอนุญาตเป�นบริษัทจํากัด 
In the case where the applicant is a limited company; 

(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ+นสวนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร+อมท้ัง
วัตถุประสงค]ของบริษัทจํากัดนั้น 

the certificate of registration issued by the partnership and 
Company registrar stating its registration and objectives of such limited company; 
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๘ 

(ข) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใช+แทนบัตรประจําตัวประชาชนได+
ของกรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 

a photocopy of the identity card or its equivalence of each director 
of the limited company; 

(ค) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนของกรรมการของบริษัทจํากัดทุกคน 
a copy or photocopy of the house register of each director of the 

limited company; 
(ง) บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักร

ตามแบบแนบท+ายคําขอนี้ 
the list of the antiques or objects of art to be temporarily 

dispatched or taken out of the Kingdom made in the form attached herewith; 
(จ) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเป�นผู+มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 

the evidence or representation stating ownership or possessory 
right over the antiques or objects of art; 

(ฉ) ภาพถายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป�นภาพสี ขนาด ๙ x ๑๒.๕ เซนติเมตร  
แตละชิ้น ชิ้นละสองภาพ เว+นแตการขออนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรครั้งหนึ่ง
มีวัตถุอยางเดียวกันจํานวนหลายชิ้นและแตละชิ้นมีรูปลักษณะ ชนิด สีเหมือนกัน และขนาดเทากัน ให+ใช+ภาพถาย
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรท่ีเป�นภาพสีขนาดดังกลาวเพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุมจํานวน   
สองภาพ และระบุจํานวนท่ีจะสงโบราณวัตถุออกนอกราชอาณาจักรไว+ด+านหน+าภาพถาย 

two colored photographs, size 9 x 12.5 cm., of each piece of the 
antiques or objects of art. In the case where there are many pieces of the same kind of the 
antiques or objects of art to be temporarily dispatched or taken out of the Kingdom and each 
piece or group thereof in which the amount of the items to be dispatched or taken out of the 
Kingdom is indicated in front of the photographs. 

๘. ในกรณีท่ีได+รับอนุญาต ผู+ขอรับใบอนุญาตจะวางหลักประกันเป�นจํานวนเทากับราคาประเมิน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได+รับอนุญาตให+สงออกนอกราชอาณาจักรเป�นการชั่วคราวท่ีกําหนดไว+ในข+อ ๑๓ แหง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไว+กับผู+อนุญาต ดังนี้ 

The applicant shall, upon the granting of license, deposit a security money 
amounting to the assessed value of the antiques or objects of art licensed to be temporarily 
dispatched or taken out of the Kingdom in accordance with clause 13 of the Ministerial 
Regulation No. 5 (B.E. 2539) (1991) issued under the act on Ancient Monuments, Antiques, 
Objects of Art and National Museums, B.E. 2504 (1961), as follows: 
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๙ 

� ๘.๑ เงินสด จํานวน ...................... บาท (................................................................) 
Cash in an amount of ………………. Baht (................................................................) 

� ๘.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา ................................................ บาท 
(........................................................................) 

the Thai Government bond in an amount of .............................................. Baht 
(........................................................................) 

� ๘.๓ พันธบัตรรัฐวสิาหกิจท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกันราคา ราคา .......................................... บาท 
(........................................................................) 

the State enterprise bond as guaranteed by Thai Government in an 
amount of .......................................... Baht (........................................................................) 

� ๘.๔ หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เป�นเงินจํานวน ......................................... บาท 
(........................................................................) 

the letter of guarantee of a commercial bank in an amount of 
........................................ Baht (........................................................................) 
เพ่ือเป�นหลักประกันวาจะสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได+รับอนุญาตสงออกนอกราชอาณาจักรเป�นการ
ชั่วคราวกลับเข+ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ในใบอนุญาต 
For securing that the antiques or objects of art licensed to be temporarily dispatched or taken 
out of the Kingdom shall be brought back into the Kingdom within the period as specified in the license.  

ในกรณีท่ีผู+ขอรับใบอนุญาตได+รับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เป�นการชั่วคราวและได+สงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นออกนอกราชอาณาจักรแล+ว หากผู+รับใบอนุญาตไมได+
สงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุดังกลาวกลับเข+ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว+ในใบอนุญาต 
ผู+รับใบอนุญาตยินยอมให+ผู+อนุญาตปรับเป�นจํานวนเงินเทากันราคาประเมินของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น 

In the case where the license to temporarily dispatch or take the antiques or objects of 
art out of the Kingdom has been given to the applicant and the antiques or objects of art has 
been dispatched or taken out of the Kingdom, if the license fails to bring the antiques or 
objects of art back into the Kingdom within the period as specified in the license, the licensee 
allows the licensor to fine in an amount equal to the assessed value of such antiques or 
objects of arts. 

(ลายมือชื่อ) ........................................... ผู+ขอรับใบอนุญาต 
(Signature)                                 The applicant 

หมายเหตุ: ให+ใสเครื่องหมาย � ในชอง � หน+าข+อความท่ีต+องการ 

Remark: Put the sign � into the box � in front of the required statement 
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บัญชีรายการโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

List of Antiques or Objects of Art to be Temporarily Dispatched or Taken out of the Kingdom 

ผูขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................ 

The applicant’s name 

ชือ่สถานท่ีท่ีจะสงไป ................................................................................. 

Destination 

คําขอรับใบอนุญาต เลขรับท่ี ............................................................................................ 

Applicant Receipt No. 

ท่ีอยู .......................................................................................................... 

Address 

ลงวันท่ี .................................................................................................. 

Date 

รหัสไปรษณีย ........................... หมายเลขโทรศัพท .................................. 

Postcode                         Telephone Number 

ลําดับท่ี 

No. 

รายการ 
(๑) 

Items 

ชนิด 

Type 

สมัย 

Period 

ขนาด (เซนติเมตร) 

Dimension (Cm.) 
จํานวน (ช้ิน) 

Total (pieces) 

หมายเหตุ 
(๒) 

Remarks 
กวาง ยาว สูง 

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 
(๑)  

ระบุสี ประเภท ฯลฯ 

    Specify appearance, color, type etc. 
(๒)  

ใหระบุเลขท่ีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามบัญชีของรานคา ในกรณีท่ีผูสงออกเปนรานคา หรือระบุเลขท่ีใบเสร็จรับเงินของรานคาท่ีซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุในกรณีท่ีผูสงออกไมใชรานคา 

    If the exporter is a trader, object number of the items as appears in the book of account of such trader shall be specified. If the exporter is not a trader, 

the number of receipt of the trader who sold the antiques or objects of art shall be specified. 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี!ยนแปลงโบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถทุ ี!ไดข้ ึ,นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
     ตามพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 แกไ้ขเพิ*มเตมิโดย
พระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(ฉบับที* 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 กําหนดไว ้
     หา้มมใิหผู้ใ้ดซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี*ยนแปลง โบราณวัตถหุรอืศลิปวตัถทุี*ประกาศขึ;นทะเบยีน หากเจา้ของหรอืผู ้
ครอบครองประสงคจ์ะทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี*ยนแปลงจะตอ้งยื*นคําขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิด ี
และถา้หนังสอือนุญาตนั;นกําหนดเงื*อนไขไวป้ระการใดก็ตอ้งปฏบิตัติามเงื*อนไขนั;นดว้ย 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั;น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั;นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั ;นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั ;งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั ;งนี;จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ
ที*อยู่: 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 
10300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื;นที*บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีประจวบครีขีนัธ ์สมุทรสาคร 
สมทุรสงครามและสมทุรปราการ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครครี/ีตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั ;วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื;นที*บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ีนครปฐม นนทบรุแีละ
ปทมุธานี ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื;นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ตดิตอ่
ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื;นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื;นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื;นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลัยและเขตอทุยานประวัตศิาสตร์
กําแพงเพชร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื;นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน แมฮ่อ่งสอน น่าน พะเยา 
แพร่และลําปาง /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื;นที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูอดุรธาน ี
บงึกาฬและสกลนคร ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี
ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พื;นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พื;นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  
 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พื;นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุและ
ตรัง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พื;นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระนครครี ี
    ที*อยู่: 97 ถ.ครีรัีถยา ต.คลองกระแซง  อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
76000 โทรศพัท:์ 0 3242 5600/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริาชบรุ ี
     ที*อยู่: 325/1 ถ.วรเดช ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000 
     โทรศพัท:์ 0 3232 1513/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิูท่อง 
    ที*อยู่: ถ.มาลยัแมน ต.อูท่อง อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรุ ี72160 
    โทรศพัท:์ 0 3555 1021/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิพุรรณบรุ ี
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5330/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิาวนาไทย 
    ที*อยู่: ถ.สพุรรณบรุ-ีชยันาท ต.สนามชยั อ.เมอืง จ..สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3553 6113/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระปฐมเจดยี ์
    ที*อยู่: ถ.ขวาพระ อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000  
    โทรศพัท:์ 0 3427 0300/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเกา่ 
    ที*อยู่: ต.บา้นเกา่ อ.เมอืงกาญจนบรุ ีจ.กาญจนบรุ ี71000      
    โทรศพัท:์ 08 1994 9873/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
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พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิจา้สามพระยา 
    ที*อยู่: 108/1 หมู ่2 ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา  
            จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3524 1587/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตจัินทรเกษม 
    ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.หัวรอ อ.พระนครศรอียธุยา     
           จ.พระนครศรอียธุยา 13000 
    โทรศพัท:์ 0 3525 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอินิทรบ์รุ ี
    ที*อยู่: ถ.เทพสธุโิมล ีต.อนิทรบ์รุ ีอ.อนิทรบ์รุ ีจ.สงิหบ์รุ ี16110 
    โทรศพัท:์ 0 3658 1986/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิมเด็จพระนารายณ์ 
    ที*อยู่:  ถ.สรศักดิP ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ. ลพบรุ ี15000 
    โทรศพัท:์ 0 3641 1458/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิยันาทมนุี 
    ที*อยู่: หมู ่6 ต.ชยันาท อ.เมอืง จ.ชยันาท 17000 
    โทรศพัท:์ 0 5640 5621/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตปิราจนีบรุ ี
    ที*อยู่: อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี25000 
    โทรศพัท:์ 0 3721 1586/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิาณิชยน์าว ีจันทบรุ ี
    ที*อยู่: 80 หมู ่8 ต.บางกะจะ อ.เมอืง จ.จันทบรุ ี22000 
    โทรศพัท:์ 0 3939 1431/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริามคําแหง 
    ที*อยู่: ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทยั 64210  
    โทรศพัท:์ 0 5569 7367/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิวรรควรนายก 
    ที*อยู่: 69 ถ.ประชาราษฎรส์วรรควรนายก ต.เมอืงสวรรคโลก 
อ.สวรรคโลก จ.สโุขทยั 64110       
    โทรศพัท:์ 0 5564 1571/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตกํิาแพงเพชร 
ที*อยู่: 120 ถ.ปิ*นดํารหิ ์ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.กําแพงเพชร 62000 
    โทรศพัท:์ 0 5571 1570/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
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พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิระพุทธชนิราช 
    ที*อยู่: ถ.พุทธบชูา ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณุโลก 65000 
    โทรศพัท:์ 0 5524 1717/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตน่ิาน 
    ที*อยู่: ถ.ผากอง ต.ในเวยีง อ.เมอืง จ.น่าน 55000 
    โทรศพัท:์ 0 5477 2777/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงใหม ่
    ที*อยู่: 451 หมู ่2 ถ.ชปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม ่50300     
    โทรศพัท:์ 0 5322 1308/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตหิรภิุญไชย 
    ที*อยู่: 122 ถ.อนิทยงยศ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ลําพูน 51000 
    โทรศพัท:์ 0 5351 1186/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตเิชยีงแสน 
    ที*อยู่: 702 หมู ่3 ต.เวยีง อ.เชยีงแสน จ.เชยีงราย 57150  
    โทรศพัท:์ 0 5377 7102/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตขิอนแกน่ 
    ที*อยู่: 193 ถ.หลงัศนูยร์าชการ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4323 8173/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตบิา้นเชยีง 
    ที*อยู่: ต.บา้นเชยีง อ.หนองหาน จ.อดุรธาน ี41320  
    โทรศพัท:์ 0 4220 8340/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตริอ้ยเอ็ด 
    ที*อยู่: ถ.เพลนิจติ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.รอ้ยเอ็ด 45000 
    โทรศพัท:์ 0 4351 9306/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตอิบุลราชธาน ี
    ที*อยู่: 318 ถ.เขื*อนธาน ีต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.อบุลราชธานี 
34000  โทรศพัท:์ 0 4525 1015/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตพิมิาย 
    ที*อยู่: ถ.ทา่สงกรานต ์ต.ในเมอืง จ.นครราชสมีา 30110 
     โทรศพัท:์ 0 4448 1269/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตมิหาวรีวงศ ์
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิมหาวรีวงศ ์นครราชสมีา 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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      ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000    
 โทรศพัท:์ 0 4424 2958/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิรุนิทร ์
    ที*อยู่: 214/4 หมู ่13 ถ.สรุนิทร-์ชอ่งจอม ต.เฉนยีง อ.เมอืง 
จ.สรุนิทร ์32000 

 โทรศพัท:์ 0 4415 3054/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิงขลา 

 ที*อยู่: ถ.จะนะ อ.เมอืง จ.สงขลา 90000    
 โทรศพัท:์ 0 7431 1728/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตสิตลู 

 ที*อยู่: ถ.สตลูธาน ีต.พมิาน อ.เมอืง จ.สตลู 91000 
 โทรศพัท:์ 0 7472 3140/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตนิครศรธีรรมราช 
    ที*อยู่: ถ.ราชดําเนนิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 
80000 โทรศพัท:์ 0 7534 1075/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตไิชยา 

 ที*อยู่: 155-156 ต.เวยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธ์าน ี84110 
 โทรศพัท:์ 0 7743 1066/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตชิมุพร 
ที*อยู่: 312 หมู ่1 ถ.ไตรรัตน์ ต.นาชะองั อ.เมอืงชมุพร จ.ชมุพร 
86000 โทรศพัท:์ 0 7765 8358/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.)) 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตถิลาง 

 ที*อยู่: 217/12 หมู ่3 ต.ศรสีนุทร อ.ถลาง จ.ภเูก็ต 83110 
 โทรศพัท:์ 0 7637 9895-7/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร วนัพุธ วนัพฤหัส วนัศกุร ์วนั
เสาร ์วนัอาทติย ์(ยกเวน้วนัหยุดที*ทางราชการกําหนด) 
ตั ;งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

ข ั,นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 22 วนั 
ลําดบั ข ั,นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้ออนุญาตซอ่มแซม เปลี*ยนแปลง หรอืแกไ้ข หรอืเปลี*ยนแปลง 
โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุยื*นคําขอตอ่หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ เพื*อ
ตรวจสอบความครบถว้นและความถกูตอ้งของเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่สาํนักศลิปากรที* 1-12 
พพิธิภัณฑสถานแหง่ชาตใินเขตพื;นที* ร่วมดว้ย))  

1 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที*ที*ไดรั้บมอบหมายลงพื;นที*ตรวจสอบโบราณวัตถ ุศลิปวตัถ ุ
และสรุปรายละเอยีดแจง้ตอ่สํานักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิเพื*อ
ประสานตอ่ไปยังหน่วยงานที*เกี*ยวขอ้งพจิารณาใหค้วามเห็น 
(หมายเหต:ุ -)  

14 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั,นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
นําเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากรเพื*อพจิารณา โดยอธบิดกีรมศลิปากร
จะเป็นผูล้งนามในหนังสอือนุญาต/ไมอ่นุญาตแจง้ผูข้ออนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ ไดแ้ก ่ ฝ่ายบรหิารงานทั*วไป 
สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิสาํนักบรหิารกลาง (กลุม่นติกิาร)))  

7 วนั สาํนักพพิธิภัณฑสถาน
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบขออนุญาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี!ยนแปลง   
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถุที!ไดข้ ึ,นทะเบยีนแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ

2) 
 

รูปภาพโบราณวตัถุ ศลิปวตัถทุี!ตอ้งการเปลี!ยนแปลง แกไ้ข 
ซอ่มแซม พรอ้มรายละเอยีด 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แบบรูปรายการสําหรบัการซ่อมแซม เปลี!ยนแปลงหรอืแกไ้ข (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

หนงัสอืไดร้บัความยนิยอมจากผูค้รอบครองโบราณวตัถุ ศลิปวตัถุ 
(ในกรณีผูร้อ้งขอไมใ่ชผู่ค้รอบครอง) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 2 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

2) สาํนักพพิธิภัณฑสถานแหง่ชาต ิ(สว่นกลาง) เลขที* 81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื;นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้)  
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

4) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที*ระบไุวข้า้งตน้))  

5) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั ;น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
1) แบบขออนุญาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี*ยนแปลงโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุี*ไดข้ ึ;นทะเบยีนแลว้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี;ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี!ยนแปลง
โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุ ี!ไดข้ ึ+นทะเบยีนแลว้ 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื!อนไข  
1 

 

แบบขออนุญาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอื
เปลี!ยนแปลง   โบราณวตัถุ ศลิปวตัถุที!ไดข้ ึ+น
ทะเบยีนแลว้ 
 

1 0 - � 

2 

 

รูปภาพโบราณวตัถุ ศลิปวตัถทุี!ตอ้งการ
เปลี!ยนแปลง แกไ้ข ซอ่มแซม พรอ้มรายละเอยีด 
 

2 0 - � 

3 

 

แบบรูปรายการสําหรบัการซ่อมแซม เปลี!ยนแปลง
หรอืแกไ้ข (ถา้ม)ี 
 

0 2 - � 

4 

 

หนงัสอืไดร้บัความยนิยอมจากผูค้รอบครอง
โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุ(ในกรณีผูร้อ้งขอไมใ่ชผู่ ้
ครอบครอง) 
 

0 2 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื!อนไข  
1 

 

แบบขออนุญาตทําการซอ่มแซม แกไ้ข หรอืเปลี!ยนแปลงโบราณวตัถหุรอื
ศลิปวตัถุที!ไดข้ ึ+นทะเบยีนแลว้ 
 

- � 
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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 

                                                       (..................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การจดแจง้การพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูใ้ดประสงคจ์ะจัดพมิพห์นังสอืพมิพต์อ้งยื#นคําขอจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.1) ตามหลักเกณฑท์ี#กําหนดในพระราชบญัญัตจิด
แจง้การพมิพ ์พ.ศ. 2550 ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารยื#นจดแจง้ การจดแจง้ การเปลี#ยนแปลงรายการ
หลกัฐานการจดแจง้ การยกเลกิหลกัฐานการจดแจง้ การกําหนดแบบจดแจง้ และอตัราคา่ธรรมเนยีม การจดแจง้ 
การพมิพห์นังสอืพมิพ ์พ.ศ. 2551 
2. ใหผู้ป้ระสงคจ์ดแจง้การพมิพห์นังสอืพมิพย์ื#นคําขอตอ่พนักงานเจา้หนา้ที#ซึ#งไดรั้บแตง่ตั 9งจากนายกรัฐมนตรตีามประกาศสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีเรื#อง แตง่ตั 9งพนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพ ์ตามพระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ. 2550 โดยยื#น ณ 
สถานที#ดงัตอ่ไปนี9 
   2.1 ในกรณีที#สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 9งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวดันครปฐม 
จังหวดัสมทุรสาคร จังหวดัสมุทรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ื#น ณ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 
   2.2 ในกรณีที#สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 9งอยูใ่นเขตจังหวัดอื#นนอกจากที#กําหนดใน 2.1 ใหย้ื#น ณ สาํนักงานศลิปากร 1 - 12 
ที#เขตอํานาจในจังหวดันั9น 
3. พนักงานเจา้หนา้ที#จะออกหนังสอืสาํคญัแสดงการจดแจง้ใหแ้กผู่ย้ื#นจดแจง้ไดต้อ่เมื#อผูย้ื#นจดแจง้ไดช้ําระคา่ธรรมเนยีมการจด
แจง้แกพ่นักงานเจา้หนา้ที#แลว้ 
4. ผูใ้ดผูใ้ดออกหนังสอืพมิพโ์ดยพนักงานเจา้หนา้ที#ยังไมไ่ดรั้บจดแจง้ หรอืรูว้า่ตนไมม่คีณุสมบตัหิรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มของการ
เป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์แลว้ไดเ้ป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพโ์ดยฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยการจดแจง้การพมิพ ์ตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรับไมเ่กนิหนึ#งหมื#น
บาท หรอืทั 9งจําทั 9งปรับ 
5. กระบวนการดงักลา่วไมร่วมระยะเวลารอคอยในการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 
 
หมายเหต:ุ 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ#มเตมิไดใ้น
ขณะนั9น ผูรั้บคําขอและผูย้ื#นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื#นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ#มเตมิ หากผูย้ื#นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ#มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที#กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที#จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื#นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื#นเอกสารเพิ#มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั9นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 9นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ#มนับระยะเวลาตั 9งแตเ่จา้หนา้ที#ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที#ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 9งนี9จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื#นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที#พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิถนนสามเสน 
 แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ  กรุงเทพมหานคร 10300   
 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 700/ยื#นผ่าน
ระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 1 ราชบรุ ี
ที#อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื9นที#บรกิาร : จังหวดัราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้
เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 
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/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 2 สพุรรณบรุ ี
ที#อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 9วใหญ ่ อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000 โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื9นที#บรกิาร : จังหวดัสพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยื#นผ่านระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 3 พระนครศรอียธุยา 
ที#อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000  โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื9นที#บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ยื#น
ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 4 ลพบรุ ี
ที#อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510  
พื9นที#บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์   
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 5 ปราจนีบรุ ี
ที#อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื9นที#บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 6 สโุขทยั 
ที#อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื9นที#บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรกํ์าแพงเพชร/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์                   
 e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 7 เชยีงใหม ่
ที#อยู่:451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื9นที#บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน ลําปาง น่าน พะเยา 
แมฮ่อ่งสอน และแพร่/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
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สาํนักศลิปากรที# 8 ขอนแกน่ 
ที#อยู่: 193 ม.13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืงขอนแกน่ จ.
ขอนแกน่ 40000  
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 0 4333 7629 
พื9นที#บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูบงึกาฬ 
สกลนคร และอดุรธาน ียกเวน้เขตอทุยานประวัตศิาสตรภ์พูระ
บาท/ยื#นผ่านระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 9 อบุลราชธาน ี
ที#อยู่: 78 ม.10 ซอยสหีพ์นม ถ.เลี#ยงเมอืง ต.แจระแม  
อ.เมอืงอบุลราชธาน ีจ.อบุลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2846  
พื9นที#บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาจเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์                     
e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 10 นครราชสมีา 
ที#อยู่: 274 ม.17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518 
พื9นที#บรกิาร : นคราราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิาย และเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ#า/ยื#นผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์ e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 11 สงขลา 
ที#อยู่: 733 ม.2 ถ.สแียกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100  
โทรศพัท ์: 0 7433 0255,0 7428 5096  
พื9นที#บรกิาร : สงขลา สตลู  ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที#ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที# 12 นครศรธีรรมราช 
ที#อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 
พื9นที#บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี#/ยื#นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั 9งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.1เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ื#นเอกสารหลักฐานการจดแจง้
การพมิพ ์ผ่านเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสาร
และหลักฐานตวัจรงิมาทางไปรษณียห์รอืยื#นเอกสารดว้ยตนเอง 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน
จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

จรงิที#จัดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
- สาํนักศลิปากรที# 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพทํ์าหนังสอืสง่ตรวจสอบขอ้มลู
ประวตัอิาญชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผู ้
โฆษณาและบรรณาธกิาร และขอ้มลูนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่น
จํากัด,บรษัิทจํากดั,บรษัิทจํากัด(มหาชน) สมาคม มลูนธิ ิและ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน)ที#เป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
 กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที# 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

3) การพจิารณา 
3.1 พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพรั์บผลตรวจสอบประวัติ
อาชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา 
และบรรณาธกิารและผลตรวจสอบนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่นจํากัด, 
บรษัิทจํากัด บรษัิทจํากดั(มหาชน) สมาคมมูลนธิแิละ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน) ที#เป็นเจา้ของกจิกรรมหนังสอืพมิพ ์
3.2 พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพต์รวจหลกัฐานการชําระ
คา่ธรรมเนยีมจดแจง้การพมิพผ์่านเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที# 1-12))  

3 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพ ์พมิพห์นังสอืสําคัญ
แสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) และนําเสนอผูอํ้านวยการ
สาํนักฯลงนาม 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ที#จดแจง้การพมิพ ์แจง้เจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพม์ารับหนังสอืสําคัญแสดงการจดแจง้การพมิพ ์
(แบบ พ.2) 
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที# 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืนําสง่ เร ื!อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.สามารถพมิพห์นังสอืนําสง่จากเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2.หนังสอืนําสง่ที#ลงนามแลว้ จัดสง่ทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที# 1-12) 

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ

2) 
 

แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์แบบ พ.1 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. สามารถพมิพแ์บบจดแจง้ฯ(แบบ พ.1) จากเว็บไซต ์

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
e-service.nlt.go.th และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที#ลงนามแลว้ทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที# 1-12) 

3) 
 

รูปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไมส่วมหมวกและ
แวน่ตาสเีขม้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนาด 2 นิ0ว ของเจา้ของกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื#อเป็นหลกัฐานยื#นผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2.จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 
 

ตวัอยา่งชื!อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.ตวัอย่างชื#อหัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชื#อ
รับรองสําเนา และประทับตรากรณีที#เป็นนติบิคุคล 
2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื#อเป็นหลกัฐานยื#นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่ตัวอยา่งชื#อหัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชื#อรับรอง
สาํเนา ทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื9นที#ตั 9งของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

5) 
 

เอกสารแสดงสทิธิ;เพื!อใชเ้ป็นสถานที!ต ั0งของสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์
เชน่ หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของที!ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหเ้ป็นสถาน
ที!ต ั0งสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์สําเนาโฉนดที!ดนิ/สญัญาเช่า 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.หนังสอือนุญาตจากเจา้ของที#ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็น
สถานที#ตั 9งสํานักงานหนังสอืพมิพ ์สาํเนาโฉนดที#ดนิ/สญัญาเชา่ให ้
เจา้ของที#ดนิ/อาคารลงลายมอืชื#อรับรองสําเนา และประทบัตรากรณีที#
เป็นนติบิคุคล 
2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื#อหลกัฐานยื#นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่หนังสอือนุญาตจากเจา้ของที#ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถาน
ที#ตั 9งสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์สาํเนาโฉนดที#ดนิ/สญัญาเชา่เจา้ของตนเอง
ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 
 

ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที!ต ั0งสํานกังาน แสดงเลขที!ต ั0ง
สํานกังานหรอืชื!ออาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที#ตั 9งสาํนักงานเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชื#อรับรองสาํเนา และประทบัตรากรณีที#เป็น
นติบิคุคล 
2.แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื#อใชเ้ป็นหลกัฐานยื#นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที#ตั 9งสาํนักงานเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื#อรับรองสาํเนา ทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเอง

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั#งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

7) 
 

แผนที!ต ั0งสํานกังาน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.แผนที#ตั 9งสํานักงาน เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์ง
ลายมอืชื#รับรองสําเนาและประทบัตรากรณีที#เป็นนติบิคุคล 
2.แปลงไฟลเ์ป็นอเิล็กทรอนกิสเ์พอืเป็นหลกัฐานยื#นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่แผนที#ตั 9งสาํนักงานเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชื#อ
รับรองสําเนาทางไปรษณียห์รอืยื#นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

8) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยื#นจดแจง้ดว้ย
ตนเองไดม้อบอํานาจใหผู้อ้ ื#นดําเนนิการแทน 
2.แปลงไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื#อเป็นหลักฐานยื#นผ่านเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3.จัดสง่หนังสอือํานาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอํานาจและ
ผูรั้บมอบอํานาจลงนามพรอ้มตดิอากรแสตมปื จัดสง่ทางไปรษณียห์รอยื#น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื9นที#ตั 9งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

9) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพื#อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที#
ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

กรมการปกครอง 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื#อยื#นยันตวัตน/เจา้หนา้ที#
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชื#อผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

11) 
 

ใบอนุญาตจดัต ั0งสมาคมหรอืองคก์ารทะเบยีนสมาคม/มูลนธิแิละ
ใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีนแตง่ต ั0งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื#อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที#
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

12) 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.4 
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.11 และ
หนงัสอืแตง่ต ั0งอธกิารบด ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื#อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที#
ตรวจสอบ) 

- 
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คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอืสําคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์แบบ พ. 2 
(หมายเหต:ุ (-รายการละ 5,000 บาท 
-ชาํระคา่ธรรมเนยีมจดแจง้การพมิพผ์า่นธนาคาร))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื#องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ

ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 
ตอ่ 700 (หมายเหต:ุ -)  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื9นที#/หน่วยงานบรกิารที#รับยื#นเอกสาร (ที#อยูต่ามที#ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที# 10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 โทรสาร - 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื#องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 9น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื#องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
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) หนังสอืนําสง่ เรื#อง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
6) หนังสอืนําสง่ เรื#อง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
7) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื#อง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื#อง ขอออกหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
9) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
10) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
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ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
11) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
12) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
13) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที#ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
14) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที#ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
15) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที#ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมายเหตุ 
พระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิี9 
 “พมิพ”์ หมายความวา่ ทําใหป้รากฏดว้ยตวัอกัษร รูปรอย ตัวเลข แผนผังหรอืภาพโดยวธิกีารอยา่งใด ๆ 
 “สิ#งพมิพ”์ หมายความวา่ สมดุ หนังสอื แผน่กระดาษ หรอืวัตถใุด ๆ ที#พมิพข์ึ9นเป็นหลายสาํเนา 
 “หนังสอืพมิพ”์ หมายความวา่ สิ#งพมิพซ์ึ#งมชี ื#อจ่าหนา้เชน่เดยีวกนั และออกหรอืเจตนาจะออกตามลําดับเรื#อยไป มกํีาหนด
ระยะเวลาหรอืไม่ก็ตาม มขีอ้ความตอ่เนื#องกนัหรอืไมก็่ตาม ทั 9งนี9ใหห้มายความรวมถงึนติยสาร วารสาร สิ#งพมิพท์ี#เรยีกชื#ออยา่งอื#น
ทํานองเดยีวกนั 
 “ผูพ้มิพ”์ หมายความวา่ บคุคลซึ#งจัดการและรับผดิชอบในการพมิพ ์
“ผูโ้ฆษณา” หมายความวา่ บคุคลซึ#งรับผดิชอบในการจัดใหส้ ิ#งพมิพแ์พร่หลายดว้ยประการใด ๆ ไมว่า่จะเป็นการขายหรอืใหเ้ปลา่ 
 “บรรณาธกิาร” หมายความวา่ บคุคลผูรั้บผดิชอบในการจัดทํา และควบคมุเนื9อหา ขอ้ความ หรอืภาพที#ลงพมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์
รวมทั 9งวัสดหุรอืเอกสารที#แทรกในหนังสอืพมิพโ์ดยความเห็นชอบของบรรณาธกิารดว้ย 
 “เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ”์ หมายความวา่ บคุคลซึ#งเป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
 “พนักงานเจา้หนา้ที#” หมายความวา่ ผูซ้ ึ#งนายกรัฐมนตรแีตง่ตั 9งใหป้ฏบิตัหินา้ที#ตามพระราชบัญญัตนิี9 
 
มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิี9ไมใ่ชบ้งัคับกับสิ#งพมิพ ์ดงัตอ่ไปนี9 คอื 
 (1) สิ#งพมิพข์องสว่นราชการ หรอืหน่วยงานของรัฐ 
 (2) บตัร บัตรอวยพร ตราสาร แบบพมิพ ์และรายงานซึ#งใชก้ันตามปกตใินการสว่นตวั การสงัคม การเมอืง การคา้ หรอืสิ#งพมิพท์ี#
มอีายุการใชง้านสั 9น เชน่ แผน่พับหรอืแผน่โฆษณา 
 (3) สมดุบนัทกึ สมดุแบบฝึกหัด หรอืสมดุภาพระบายส ี
 (4) วทิยานพินธ ์เอกสารคําบรรยาย หลักสตูรการเรยีนการสอน หรอืสิ#งพมิพอ์ื#นทํานองเดยีวกนัที#เผยแพร่ในสถานศกึษา 
 
 
 

เอกสารฉบบันี9ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที#คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การจดแจง้การพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
 

1 0 (1.สามารถพมิพห์นังสอื
นําสง่จากเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2.หนังสอืนําสง่ที8ลงนาม
แลว้ จัดสง่ทางไปรษณีย์
หรอืยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12) 

� 

2 
 

แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์แบบ พ.1 
 

1 0 (1. สามารถพมิพแ์บบจด
แจง้ฯ(แบบ พ.1)จาก
เว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที8ลง
นามแลว้ทางไปรษณียห์รอื
ยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12) 

� 

3 
 

รูปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไมส่วม
หมวกและแวน่ตาสเีขม้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนาด 2 
นิ/ว ของเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์
 

3 0 (1.แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
2.จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพ ์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

4 
 

ตวัอยา่งชื�อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
 

1 0 (1.ตวัอย่างชื8อหัว
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/ � 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา และ
ประทับตรากรณีที8เป็นนติิ
บคุคล 
2.แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3.จัดสง่ตัวอยา่งชื8อหัว
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา ทางไปรษณีย์
หรอืยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

5 
 

เอกสารแสดงสทิธิ3เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ต ั/งของ
สํานกังานหนงัสอืพมิพ ์เช่น หนงัสอือนุญาตจาก
เจา้ของที�ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหเ้ป็นสถานที�ต ั/ง
สํานกังานหนงัสอืพมิพ ์สําเนาโฉนดที�ดนิ/สญัญา
เชา่ 
 

1 0 (1.หนังสอือนุญาตจาก
เจา้ของที8ดนิ/อาคาร 
ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถานที8ตั >ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
สาํเนาโฉนดที8ดนิ/สญัญา
เชา่ใหเ้จา้ของที8ดนิ/อาคาร
ลงลายมอืชื8อรับรองสําเนา 
และประทับตรากรณีที8เป็น
นติบิคุคล 
2.แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อ
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3.จัดสง่หนังสอือนุญาตจาก
เจา้ของที8ดนิ/อาคาร 
ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถานที8ตั >ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
สาํเนาโฉนดที8ดนิ/สญัญา
เชา่เจา้ของตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

6 
 

ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที�ต ั/งสํานกังาน 
แสดงเลขที�ต ั/งสํานกังานหรอืชื�ออาคาร 
 

1 0 (1.ภาพถา่ยภายในและ
ภายนอกสถานที8ตั >ง
สาํนักงานเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา และ
ประทับตรากรณีที8เป็นนติิ
บคุคล 
2.แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อใชเ้ป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3.จัดสง่ภาพถา่ยภายใน
และภายนอกสถานที8ตั >ง
สาํนักงานเจา้ของกจิการ

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา ทางไปรษณีย์
หรอืยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื>นที8ตั8งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

7 
 

แผนที�ต ั/งสํานกังาน 
 

1 0 (1.แผนที8ตั >งสํานักงาน 
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงลายมอืชื8รับรองสาํเนา
และประทับตรากรณีที8เป็น
นติบิคุคล 
2.แปลงไฟลเ์ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์พอืเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3.จัดสง่แผนที8ตั >งสาํนักงาน
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงลายมอืชื8อรับรองสําเนา
ทางไปรษณียห์รอืยื8นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของ
กรมศลิปากรในเขตพื>นที8ตั >ง
ของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

8 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (1.กรณีเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพไ์มส่ามารถยื8น
จดแจง้ดว้ยตนเองไดม้อบ
อํานาจใหผู้อ้ ื8นดําเนนิการ
แทน 
2.แปลงไฟลอ์เิล็กทรอนกิส์
เพื8อเป็นหลกัฐานยื8นผา่น
เว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3.จัดสง่หนังสอือํานาจจาก
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบ
อํานาจลงนามพรอ้มตดิ
อากรแสตมปื จัดสง่ทาง
ไปรษณียห์รอยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื>นที8ตั >งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

9 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงเพื8อยนืยันตัวตน/
เจา้หนา้ที8ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชน
ของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผู ้
พมิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

� 

10 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยื8นยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชี
รายชื8อผูถ้อืหุน้) 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
11 

 
ใบอนุญาตจดัต ั/งสมาคมหรอืองคก์ารทะเบยีน
สมาคม/มูลนธิแิละใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีน
แตง่ต ั/งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ) 

� 

12 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
ทม.4 ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน ทม.11 และหนงัสอืแตง่ต ั/งอธกิารบด ี
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
1 

 
แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนงัสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
2 

 
แบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนงัสอืพมิพ ์(แบบ พ.1) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
3 

 
ตวัอยา่งการกรอกแบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนงัสอืพมิพ ์(แบบ 
พ.1) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

4 
 

ตวัอยา่งการกรอกแบบจดแจง้การพมิพเ์ป็นเจา้ของหนงัสอืพมิพ ์(แบบ 
พ.1) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

5 
 

หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
6 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
7 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
8 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอออกหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
9 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
10 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
11 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
12 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
13 

 
หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา, นติ ิ
บคุคล) � 

14 
 

ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

15 
 

ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
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รูปถาย  

ขนาด ๔x๖เซนตเิมตร  

หรือ ๒ น้ิว 

                                                                                                                                                        แบบ พ.๑ 

 

                 แบบจดแจงการพิมพเปน                                   หนังสือพิมพ 

                             เขียนท่ี                                                                    . 

                                                                 วันท่ี            เดือน                       พุทธศักราช                 . 

 ขาพเจาขอจดแจงการพิมพแกพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                                                    .                                             

.ดังตอไปนี้ 

๑.  ขาพเจา                                                                                                                             อายุ                     ป 

เชื้อชาติ                  สัญชาติ                  มีถ่ินท่ีอยูประจําอยูท่ีบานเลขท่ี                           ถนน                                          . 

ตําบล/แขวง                                              อําเภอ/เขต                                        จังหวัด                                                   .  

อาชีพ                                                           เลขประจําตัวประชาชน                                                                                .   

วันออกบัตร                                                                 . วันบัตรหมดอายุ                                                                          . 

 ๒.  ขาพเจาขอจดแจงเปน                                                                                                                หนังสือพิมพ 

ดังมีรายการตอไปนี้     

(ก) ชื่อหนังสือพิมพ                                                                                                                                . 

(ข) วัตถุประสงค                               . 

                                                                                                                                                                    .                                                                                                                

(ค) ระยะเวลาออกหนังสือพิมพ                                                                                                                         .  

(ง) ภาษาท่ีหนังสือพิมพจะออก                                                                                                                         . 

(จ) ชนิดของหนังสือพิมพ                                                                                                                                     .  

(ฉ) ชื่อสํานักงานของหนังสือพิมพ                                                                                                                     .  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี                    ซอย                                ถนน                                    ตําบล/แขวง                                    . 

อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                                           โทรศัพท                                                              . 

(ช) ชื่อสํานักงานของผูโฆษณา                                                                                                                           .  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี                    ซอย                                  ถนน                                    ตําบล/แขวง                                    . 

อําเภอ/เขต                                    จังหวัด                                           โทรศัพท                                                              . 

(ซ) ชื่อโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพ                                                                                                                       . 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี                    ซอย                                 ถนน                                    ตําบล/แขวง                                     . 

อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                                          โทรศัพท                                                              . 

(ฌ) หนังสือพิมพฉบับนี้                                                                                                                 เปนผูพิมพ  

                                                                         เปนผูโฆษณา                                                                 เปนบรรณาธิการ  

                                                                          เปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
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-๒- 

 

๓.  ขาพเจาไดสงหนังสือรับรองของเจาของกิจการหนังสือพิมพ  ในการท่ีขาพเจาเปน.                          . 

มาพรอมกับแบบจดแจงการพิมพนี้แลว 

๔.  ขาพเจาไดสงรูปถายของขาพเจา ตามลักษณะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงมาพรอมกับแบบจดแจงการพิมพนี้แลว 

๕.  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พุทธศักราช ๒๕๕๐     

และมีคํารับรองทายแบบจดแจงการพิมพนี้ 

 

ลงชื่อ                                                                    ผูจดแจง 

                                                               (                                                                 )  

 

คํารับรองของเจาของกิจการหนังสือพิมพ 

 

  ขาพเจา                                                                                                          เจาของกิจการหนังสือพิมพชื่อ                                                        

                                                                                   ขอรับรองวา                                                                                       .                                                                                                                                  

ผูจดแจงนี้เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พุทธศักราช ๒๕๕๐   

   

ลงชื่อ                                                                    ผูรับรอง 

                                                               (                                                                 )  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

คํารับรองของเจาของกิจการหนังสอืพิมพใหแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนประกอบคํารองดวย 
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รูปถาย  

ขนาด ๔x๖เซนตเิมตร  

หรือ ๒ น้ิว 

                                                                                                                                                        แบบ พ.๑ 

 

                 แบบจดแจงการพิมพเปน                                   หนังสือพิมพ 

                             เขียนท่ี                                                                    . 

                                                                 วันท่ี            เดือน                       พุทธศักราช                 . 

 ขาพเจาขอจดแจงการพิมพแกพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                                                    .                                             

.ดังตอไปนี้ 

๑.  ขาพเจา                                                              โดย                                                           อายุ                  ป 

เชื้อชาติ                  สัญชาติ                  มีถ่ินท่ีอยูประจําอยูท่ีบานเลขท่ี                           ถนน                                          . 

ตําบล/แขวง                                              อําเภอ/เขต                                        จังหวัด                                                   .  

อาชีพ                                                           เลขประจําตัวประชาชน                                                                                .   

วันออกบัตร                                                                 . วันบัตรหมดอายุ                                                                          . 

 ๒.  ขาพเจาขอจดแจงเปน                                                                                                                หนังสือพิมพ 

ดังมีรายการตอไปนี้     

(ก) ชื่อหนังสือพิมพ                                                                                                                                . 

(ข) วัตถุประสงค                               . 

                                                                                                                                                                    .                                                                                                                

(ค) ระยะเวลาออกหนังสือพิมพ                                                                                                                         .  

(ง) ภาษาท่ีหนังสือพิมพจะออก                                                                                                                         . 

(จ) ชนิดของหนังสือพิมพ                                                                                                                                     .  

(ฉ) ชื่อสํานักงานของหนังสือพิมพ                                                                                                                     .  

ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี                    ซอย                                ถนน                                    ตําบล/แขวง                                    . 

อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                                           โทรศัพท                                                              . 

(ช) ชื่อสํานักงานของผูโฆษณา                                                                                                                           .  

ตั้งอยู ณ เลขท่ี                    ซอย                                  ถนน                                    ตําบล/แขวง                                    . 

อําเภอ/เขต                                    จังหวัด                                           โทรศัพท                                                              . 

(ซ) ชื่อโรงพิมพหรือสถานท่ีพิมพ                                                                                                                       . 

ตั้งอยู ณ เลขท่ี                    ซอย                                 ถนน                                    ตําบล/แขวง                                     . 

อําเภอ/เขต                                     จังหวัด                                          โทรศัพท                                                              . 

(ฌ) หนังสือพิมพฉบับนี้                                                                                                                 เปนผูพิมพ  

                                                                         เปนผูโฆษณา                                                                 เปนบรรณาธิการ  

                                                                          เปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ 
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-๒- 

 

๓.  ขาพเจาไดสงหนังสือรับรองของเจาของกิจการหนังสือพิมพ  ในการท่ีขาพเจาเปน.                          . 

มาพรอมกับแบบจดแจงการพิมพนี้แลว 

๔.  ขาพเจาไดสงรูปถายของขาพเจา ตามลักษณะท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงมาพรอมกับแบบจดแจงการพิมพนี้แลว 

๕.  ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พุทธศักราช ๒๕๕๐     

และมีคํารับรองทายแบบจดแจงการพิมพนี้ 

 

ลงชื่อ                                                                    ผูจดแจง 

                                                               (                                                                 )  

 

คํารับรองของเจาของกิจการหนังสือพิมพ 

 

  ขาพเจา                                                      โดย                                                     เจาของกิจการหนังสือพิมพ 

ชื่อ                                                                             ขอรับรองวา                                                                                        .                                                                                                                                  

ผูจดแจงนี้เปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ พุทธศักราช ๒๕๕๐   

   

ลงชื่อ                                                                    ผูรับรอง 

                                                               (                                                                 )  

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  

คํารับรองของเจาของกิจการหนังสอืพิมพใหแนบสําเนาบัตรประจําตวัประชาชนประกอบคํารองดวย 
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รูปถ่าย  

ขนาด ๔x๖เซนตเิมตร  
หรือ ๒ นิ้ว 

แบบ พ.๑ 

 
                 แบบจดแจ้งการพิมพ์เป็น           เจ้าของ            หนังสือพิมพ์ 

                              เขียนที่   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        โทรศัพท์     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        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      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                                                                เป็นผู้พิมพ์ 
      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                    เป็นผู้โฆษณา      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                         เป็นบรรณาธิการ 
      นางสาวรักอ่าน  ชอบอ่าน                        เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์ 
 

ตัวอย่าง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา  

กรอกท่ีตั้งของส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 
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-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 
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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 

214



-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 
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หนังสือนําสง 

 

ท่ีอยู                       . 

                           วันท่ี       เดือน      พุทธศักราช             . 

 

เรื่อง ขอออกหนังสือพิมพ 

เรียน พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด      

สิ่งท่ีสงมาดวย - 

 

 ดวย                                                                   มีความประสงค                    

ขอออกหนังสือพิมพ ชื่อ                      ราย      ภาษา            .

โดยมีวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ เพ่ือ                . 

 ทาง                                                                  .

เปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ ชื่อ                              ราย    ภาษา                   . 

ในนามของ                                    เปนผูพิมพ  ผูโฆษณา และ บรรณาธิการ ของหนังสือพิมพดังกลาว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                  (                                       ) 

ตําแหนง ............................................. 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

.                                . 

กรณีบุคคลธรรมดา 
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หนังสือนําสง 

 

ท่ีอยู                       . 

                           วันท่ี       เดือน      พุทธศักราช             . 

 

เรื่อง ขอออกหนังสือพิมพ 

เรียน พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด      

สิ่งท่ีสงมาดวย (สําเนาเอกสารนิติบุคคลท่ีขอออกหนังสือพิมพ) 

 

 ดวย                         โดย                                             มีความประสงค                    

ขอออกหนังสือพิมพ ชื่อ                   ราย        ภาษา            .         

โดยมีวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ เพ่ือ                . 

 ทาง                                                                  .

เปนเจาของกิจการหนังสือพิมพ ชื่อ                              ราย    ภาษา           .                  

ในนามของ                                   เปนผูพิมพ  ผูโฆษณา และ บรรณาธิการ ของหนังสือพิมพดังกลาว 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                 (                                       ) 

 ตําแหนง ............................................. 

 

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร 

.                                . 

กรณีนิติบุคคล 
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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  
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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 

219



หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ 

 

ขาพเจา     อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี   

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด     

ตั้งอยูบนท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี   เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน    

ตําแหนงหนาท่ีในบริษัท ( ถามี )             เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานท่ี

               

             

 ขอทําหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงวา ขาพเจายินยอมให        

ใช     อาคาร       ตึกแถว    หองชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )     ดังกลาว  

เปนสถานท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพชื่อ         

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  เดือน   พุทธศักราช  และเพ่ือเปนหลักฐานจึงได 

ลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ 

 

      ลงชื่อ                                ผูยินยอม 

             (                        ) 

ลงชื่อ                                พยาน 

            (               ) 

ลงชื่อ                                พยาน 

            (            ) 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของเจาของสถานท่ีมาดวย 
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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 
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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 

222



หนังสือมอบอํานาจ 

                                       

                                                                    ท่ีอยู                                                .                 

                                                                       วันท่ี           เดือน                  พุทธศักราช           . 

 

 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ขาพเจา                                                   . 

เปนผูถือบัตร                  เลขท่ี            ออกให ณ                        .         

เม่ือวันท่ี             อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย     

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร               .   

เลขท่ี    ออกให ณ                            เม่ือวันท่ี              . 

อยูบานเลขท่ี      ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตําบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด              รหัสไปรษณีย            .   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอจดแจงการพิมพหนังสือพิมพชื่อ                        

ตอพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                       . ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ  

ท่ีพิมพผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ 

                   กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว       

ผูมอบอํานาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อ

ไวตอหนาพยาน 

                                                         ลงชื่อ         ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (       ) 

                                                          ลงชื่อ         พยาน                                                                     

                                                                  (     ) 

                                                          ลงชื่อ       พยาน                                                                     

                                                                  (     )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท 

กรณีบุคคลธรรมดา 
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หนังสือมอบอํานาจ 

                                                                                         

                                                                    ท่ีอยู                                                .                 

                                                                       วันท่ี           เดือน                พุทธศักราช           . 

 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ขาพเจา         โดย                                          . 

เปนผูถือบัตร                  เลขท่ี            ออกให ณ                        .         

เม่ือวันท่ี             อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย     

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร               .   

เลขท่ี    ออกให ณ                            เม่ือวันท่ี              . 

อยูบานเลขท่ี      ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตําบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด              รหัสไปรษณีย            .   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอจดแจงการพิมพหนังสือพิมพชื่อ                        

ตอพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                        .ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ  

ท่ีพิมพผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ 

                   กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว       

ผูมอบอํานาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อ

ไวตอหนาพยาน 

                                                         ลงชื่อ         ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (     ) 

ลงชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (       ) 

ลงชื่อ         พยาน                                                                     

                                                                  (     ) 

ลงชื่อ       พยาน                                                                     

                                                                  (     )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท 
กรณีนิติบุคคล 
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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 
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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 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้การพมิพ ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูใ้ดเปลี(ยนแปลงรายการที(ไดเ้คยจดแจง้การพมิพไ์วแ้ลว้อย่าง
ใดอยา่งหนึ(งดงัตอ่ไปนี0 ใหแ้จง้พนักงานเจา้หนา้ที(เพื(อดําเนนิการเปลี(ยนแปลงรายการในหลกัฐานการจดแจง้ภายในสามสบิวัน 
นับแตไ่ดทํ้าการเปลี(ยนแปลงรายการดงักลา่ว 
 (1) ชื(อ สญัชาต ิถิ(นที(อยูข่องผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิารหรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์แลว้แตก่รณี 
 (2) ชื(อของหนังสอืพมิพ ์
 (3) วตัถปุระสงคแ์ละระยะเวลาออกหนังสอืพมิพ ์
 (4) ภาษาที(หนังสอืพมิพจ์ะออกใช ้
 (5) ชื(อและที(ตั 0งโรงพมิพห์รอืสถานที(พมิพ ์
 (6) ชื(อและที(ตั 0งสาํนักงานของหนังสอืพมิพ ์
2. ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ที(ประสงคจ์ะดําเนนิการตามขอ้ 1. ใหต้ดิตอ่ยื(นแบบ
เปลี(ยนแปลงรายการ (แบบ พ.3) ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที(ที(นายกรัฐมนตรแีตง่ตั 0งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื(อง แตง่ตั 0ง
พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 
3. การยื(นตามขอ้ 1. ใหย้ื(น ณ สถานที(ดงัตอ่ไปนี0 
 (1) ในกรณีที(สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 0งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวดันครปฐม จังหวดั
สมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ื(น ณ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 
 (2) ในกรณีที(สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 0งอยูใ่นเขตจังหวดัอื(นๆนอกจากที(กําหนดใน (1) ใหย้ื(น ณ สาํนักงานศลิปากรที(1 - 12
ที(เขตอํานาจในจังหวดันั0น 
4.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์รายใดฝ่าฝืนไมด่ําเนนิการแจง้การการเปลยีนแปลงรายการ
ภายในกําหนดระยะเวลา ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิสองหมื(นบาท 
5. กระบวนการดงักลา่วไมร่วมระยะเวลารอคอยในการตรวจสอบประวตัอิาชญากรรม 
 
หมายเหต:ุ 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดใ้น
ขณะนั0น ผูรั้บคําขอและผูย้ื(นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื(นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ(มเตมิ หากผูย้ื(นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที(กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที(จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื(นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื(นเอกสารเพิ(มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั0นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 0นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ(มนับระยะเวลาตั 0งแตเ่จา้หนา้ที(ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที(ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 0งนี0จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื(นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที(พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN 
   จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
   สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ ถนนสามเสน  
   แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร     
   10300  
  โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32ตอ่ 700 
 /ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 1 ราชบรุ ี
ที(อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 
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โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื0นที(บรกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้เขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 2 สพุรรณบรุ ี
ที(อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 0วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื0นที(บรกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยื(นผ่านระบบทางเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 3 พระนครศรอียธุยา 
ที(อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000  โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื0นที(บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา/ยื(น
ผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 4 ลพบรุ ี
ที(อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื0นที(บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 5 ปราจนีบรุ ี
ที(อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื0นที(บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 6 สโุขทยั 
ที(อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210  โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื0นที(บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรกํ์าแพงเพชร/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 7 เชยีงใหม ่
ที(อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300  โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื0นที(บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน ลําปาง น่าน พะเยา 
แมฮ่อ่งสอนและแพร่/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 
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e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 8 ขอนแกน่ 
ที(อยู่: 193 ม. 13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื0นที(บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูบงึกาฬ 
สกลนครและอดุรธานี ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท/
ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 9 อบุลราชธาน ี
ที(อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี(ยงเมอืง ต.แจระแม อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2846 
พื0นที(บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร อํานาญเจรญิ 
รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธุ ์และนครพนม/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 10 นครราชสมีา 
ที(อยู่: 274 ม. 17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย 
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518  
พื0นที(บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม 
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ(า/ยื(นผ่านระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 11 สงขลา 
ที(อยู่: 733 ม.2 ถ.สี(แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255,044285096 
พื0นที(บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ยื(นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที( 12 นครศรธีรรมราช 
ที(อยู่: 328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458  
พื0นที(บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร  
สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง พังงาและกระบี(/ยื(นผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.1เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ื(นเอกสารหลักฐานการ
เปลี(ยนแปลงรายการจดแจง้การพมิพ ์ผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสารและหลกัฐานตัวจรงิมา
ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเอง 

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1.2 พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน
จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว
จรงิที(จัดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น 
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
 กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
-  สาํนักศลิปากรที( 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้การพมิพทํ์าหนังสอืสง่ตรวจสอบขอ้มลู
ประวตัอิาชญากรของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผู ้
โฆษณา และบรรณาธกิาร และนติบิคุคล(หา้งหุน้สว่นจํากดั 
บรษัิทจํากัด บรษัิทจํากดั(มหาชน) สมาคม มูลนธิ ิและ
สถาบนัการศกึษาเอกชน) ที(เป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
(หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
 กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-  สาํนักศลิปากรที( 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

2 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

3) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้การพมิพรั์บผลตรวจสอบประวตั ิ
อาชญากรของเจา้ของกจิกรรมหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา 
และบรรณธกิาร และผลตรวจสอบของนติบิคุคล (หา้งหุน้สว่น
จํากัด บรษัิทจํากดับรษัิทจํากดั(มหาชน) สมาคมมลูนธิแิละ
สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน) ที(เป็นเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
 กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-  สาํนักศลิปากรที( 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

3 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
4.1 พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้กาพมิพ ์พมิพห์นังสอืสาํคัญแสดง
การจดแจง้่การพมิพ ์(แบบ พ.2) และนําเสนอผูอํ้านวยการ
สาํนักฯลงนาม 
4.2 พนักงานเจา้หนา้ที(จดแจง้การพมิพ ์แจง้เจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพม์ารับหนังสอืสําคัญแสดงการจดแจง้การพมิพ ์
(แบบ พ.2) 
หมายเหต:ุ (-กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
 กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
-  สาํนักศลิปากรที( 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง การขอเปลี�ยนแปลงรายการจดแจง้การพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที(ลงนามแลว้ ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที( 1-12) 

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ

2) 
 

แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐาน
การจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี(ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐาน
การจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) ที(ลงนามแลว้ ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที( 1-12 ) 

3) 
 

รุปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไปสวมหมวกและเวน่
ตาสเีขม้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนาด 2 นิ0ว ของเจา้ของกจิกรรม
หนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 3 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยื(น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 
 

ตวัอยา่งชื�อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. ตวัอย่างชื(อหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชื(อ
รับรองสําเนา หรอืประทับตรากรณีที(เป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ตัวอยา่งชื(อหัวหนา้หนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชื(อ
รับรองสําเนา ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

5) 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่หนังสอืสาํคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบับจรงิ
ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต
พื0นที(ตั 0งของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 
 

หนงัสอืโอนหวัหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเปลี(ยนแปลงเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นบคุคล
ธรรมดา 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืโอนหัวหนังสอืพมิพท์างไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

7) 
 

มตทิี�ประชุมที�เห็นชอบใหเ้ปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้การพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (1.กรณีเปลี(ยนแปลงเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3. จัดสง่มตทิี(ประชมุที(เห็นชอบเปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพ์
ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต
พื0นที(ตั 0งของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

8) 
 

เอกสารแสดงสทิธิ<เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ต ั0งของสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์
เชน่ หนงัสอือนุญาตจากเจา้ของที�ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็น
สถานที�ต ั0งสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์สําเนาโฉนดที�ดนิ สญัญาเชา่า 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเปลี(ยนแปลงที(ตั 0งสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอือนุญาตจากเจา้ของที(ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถาน
ที(ตั 0งสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์สาํเนาโฉลดที(ดนิ/สญัญาเชา่เจา้ของที(ดนิ/
อาคารลงลายมอืชื(อรับรองสาํเนาตวัจรงิ ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

9) 
 

ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที�ต ั0งสํานกังาน แสดงเลขที�ต ั0ง
สํานกังานหรอืชื�ออาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเปลี(ยนแปลงที(ตั 0งสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที(ตั 0งสํานักงานเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื(อรับรองสาํนเนา ทางไปรษณียห์รอืยื(นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

10) 
 

แผนที�ต ั0งสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเปลี(ยนแปลงที(ตั 0งสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่แผนที(ตั 0งสาํนักงานเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพล์งลายมอืชื(อ
รับรองสําเนาทางไปรษณียห์รอืยื(นด้วยตนเองตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

11) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยื(น
เปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพด์ว้ยตนเองไดม้อบอํานาจใหผู้อ้ ื(น
ดําเนนิการแทน 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื(อเป็นหลักฐานยื(นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืมอบอํานาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจลงนามพรอ้มตดิอากรแสตมป์ทางไปรษณียห์รอืยื(น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื0นที(ตั 0งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

12) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพื(อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที(

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื(อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที(
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชื(อผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

14) 
 

ใบอนุญาตจดัต ั0งสมาคมหรอืองคกืารทะเบยีนสมาคม/มูลนธิแิละ
ใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีนแตง่ต ั0งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื(อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที(ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

15) 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.4 
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.11 และ
หนงัสอืแตง่ต ั0งอธกิารบด ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื(อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที(ตรวจสอบ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิถนน
สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 
700 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื0นที(/หน่วยงานบรกิารที(รับยื(นเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที( 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 0น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
 

233



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) หนังสอืนําสง่ เรื(อง ขอเปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
2) หนังสอืนําสง่ เรื(อง ขอเปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
3) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื(อง ขอเปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
4) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื(อง ขอเปลี(ยนแปลงรายการที(จดแจง้การพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
5) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี(ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
6) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี(ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
7) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี(ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี(ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
9) หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที(ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
10) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที(ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
11) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที(ประกอบกจิการหนังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
12) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา, นติบิคุคล))  
13) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
14) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี0ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที(คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้การพมิพ ์
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง การขอเปลี�ยนแปลงรายการจด
แจง้การพมิพ ์
 

1 0 (1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที8ลง
นามแลว้ ทางไปรษณียห์รอื
ยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12) 

� 

2 
 

แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิ
รายการหลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

1 0 (1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2. จัดสง่แบบจดแจง้การ
พมิพ ์เปลี8ยนแปลง หรอื
ยกเลกิรายการหลักฐานการ
จดแจง้การพมิพ ์(แบบ 
พ.3) ที8ลงนามแลว้ ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12 ) 

� 

3 
 

รุปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไปสวม
หมวกและเวน่ตาสเีขม้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน ขนาด 2 
นิ0ว ของเจา้ของกจิกรรมหนงัสอืพมิพ ์
 

3 0 (1. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพ ์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

4 
 

ตวัอยา่งชื�อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
 

1 0 (1. ตวัอย่างชื8อ
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/ � 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา หรอื
ประทับตรากรณีที8เป็นนติิ
บคุคล 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ตัวอยา่งชื8อหัวหนา้
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนา ทางไปรษณีย์
หรอืยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

5 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ 
พ.2) ฉบบัจรงิ 
 

1 0 (1. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
2. จัดสง่หนังสอืสาํคญั
แสดงการจดแจง้การพมิพ ์
(แบบ พ.2) ฉบับจรงิทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

6 
 

หนงัสอืโอนหวัหนงัสอืพมิพ ์
 

1 0 (1. กรณีเปลี8ยนแปลง
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
เป็นบคุคลธรรมดา 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์ 
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืโอนหัว
หนังสอืพมิพท์างไปรษณีย์
หรอืยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

7 
 

มตทิี�ประชุมที�เห็นชอบใหเ้ปลี�ยนแปลงรายการที�จด
แจง้การพมิพ ์
 

1 0 (1. กรณีเปลี8ยนแปลง
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
เป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่มตทิี8ประชมุที8
เห็นชอบเปลี8ยนแปลง
รายการที8จดแจง้การพมิพ์
ทางไปรษณียห์รอืยื8นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของ

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
กรมศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =ง
ของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

8 
 

เอกสารแสดงสทิธิ8เพื�อใชเ้ป็นสถานที�ต ั0งของ
สํานกังานหนงัสอืพมิพ ์เช่น หนงัสอือนุญาตจาก
เจา้ของที�ดนิ/อาคาร ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถานที�ต ั0ง
สํานกังานหนงัสอืพมิพ ์สําเนาโฉนดที�ดนิ สญัญา
เชา่า 
 

1 0 (1. กรณีเปลี8ยนแปลงที8ตั =ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอือนุญาต
จากเจา้ของที8ดนิ/อาคาร 
ยนิยอมใหใ้ชเ้ป็นสถานที8ตั =ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
สาํเนาโฉลดที8ดนิ/สญัญา
เชา่เจา้ของที8ดนิ/อาคารลง
ลายมอืชื8อรับรองสาํเนาตัว
จรงิ ทางไปรษณียห์รอืยื8น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงาน
ของกรมศลิปากรในเขตพื=น
ที8ตั =งของสํานักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

� 

9 
 

ภาพถา่ยภายในและภายนอกสถานที�ต ั0งสํานกังาน 
แสดงเลขที�ต ั0งสํานกังานหรอืชื�ออาคาร 
 

1 0 (1. กรณีเปลี8ยนแปลงที8ตั =ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ภาพถา่ยภายใน
และภายนอกสถานที8ตั =ง
สาํนักงานเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื8อ
รับรองสํานเนา ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

10 
 

แผนที�ต ั0งสํานกังานหนงัสอืพมิพ ์
 

1 0 (1. กรณีเปลี8ยนแปลงที8ตั =ง
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่แผนที8ตั =ง
สาํนักงานเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพล์งลายมอืชื8อ
รับรองสําเนาทางไปรษณีย์
หรอืยื8นด้วยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

11 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (1. กรณีเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพไ์มส่ามารถยื8น
เปลี8ยนแปลงรายการที8จด

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
แจง้การพมิพด์ว้ยตนเองได ้
มอบอํานาจใหผู้อ้ ื8น
ดําเนนิการแทน 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืมอบอํานาจ
จากเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพผ์ูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจลงนาม
พรอ้มตดิอากรแสตมป์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

12 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงเพื8อยนืยันตัวตน/
เจา้หนา้ที8ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชน
ของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผู ้
พมิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

� 

13 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชี
รายชื8อผูถ้อืหุน้) 

� 

14 
 

ใบอนุญาตจดัต ั0งสมาคมหรอืองคกืารทะเบยีน
สมาคม/มูลนธิแิละใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีน
แตง่ต ั0งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ) 

� 

15 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
ทม.4 ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน ทม.11 และหนงัสอืแตง่ต ั0งอธกิารบด ี
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
1 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้การพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
2 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้การพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
3 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้
การพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

4 
 

ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื�อง ขอเปลี�ยนแปลงรายการที�จดแจง้
การพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

5 
 

แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐานการจด
แจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
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 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
6 

 
แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐานการจด
แจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

7 
 

ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิ
รายการหลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

8 
 

ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี�ยนแปลง หรอืยกเลกิ
รายการหลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

9 
 

หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการหนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา, นติ ิ
บคุคล) � 

10 
 

ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

11 
 

ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชส้ถานที�ประกอบกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

12 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา, นติ ิ
บคุคล) � 

13 
 

ตวัอยา่ง หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
14 

 
ตวัอยา่ง หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
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                                                                                                                  แบบ พ.๓ 

 

แบบจดแจงการพิมพ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจงการพิมพ 

 

เขียนท่ี                 .                                                          

วันท่ี           เดือน    พุทธศักราช              .

  

   ตามท่ี     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                                                            

                 (                                               ) 

 
 

บุคคลธรรมดา 
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                                                                                                                  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 
241



                                                                                                                  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 
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                                                                                                                  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 
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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 
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หนังสือนําสง 
 

ท่ีอยู                                    .  

      วันท่ี           เดือน              พุทธศักราช              . 

 

เรื่อง    ขอเปลี่ยนแปลงรายการท่ีจดแจงการพิมพ 

เรียน   พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด         

สิ่งท่ีสงมาดวย (สําเนาเอกสารนิติบุคคลท่ีขอออกหนังสือพิมพ) 

                      

 ตามท่ี                          โดย          ไดยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ

ชื่อ                      ราย   ภาษา            โดยมีวัตถุประสงคของ

หนังสือพิมพเพ่ือ                                                                                                        .   

และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี        เดือน                        พ.ศ.  เลขทะเบียนท่ี         นั้น  

 

 ทาง                                    โดย                                     ขอเปลี่ยนแปลงรายการ   

                                                                       . 

ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอเปลี่ยนแปลงพรอมหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ  จักขอบคุณยิ่ง 

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                          

         (    ) 

                 ตําแหนง    

  

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร    

    

นิติบุคคล 
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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 

246



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 
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หนังสือยินยอมใหใชสถานท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพ 

 

ขาพเจา     อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี   

ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต   จังหวัด     

ตั้งอยูบนท่ีดินตามโฉนดเลขท่ี   เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน    

ตําแหนงหนาท่ีในบริษัท ( ถามี )             เปนเจาของกรรมสิทธิ์ในการครอบครองสถานท่ี

               

             

 ขอทําหนังสือฉบับนี้เพ่ือแสดงวา ขาพเจายินยอมให        

ใช     อาคาร       ตึกแถว    หองชุด    อ่ืนๆ(ระบุ )     ดังกลาว  

เปนสถานท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพชื่อ         

ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ี  เดือน   พุทธศักราช  และเพ่ือเปนหลักฐานจึงได 

ลงลายมือชื่อตอหนาพยานไวเปนสําคัญ 

 

      ลงชื่อ                                ผูยินยอม 

             (                        ) 

ลงชื่อ                                พยาน 

            (               ) 

ลงชื่อ                                พยาน 

            (            ) 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ 

แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของเจาของสถานท่ีมาดวย 
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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 
 

249



 
 

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 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 

                                                                    ท่ีอยู                                                .                 

                                                                       วันท่ี           เดือน                  พุทธศักราช           . 

 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ขาพเจา                                                   . 

เปนผูถือบัตร                  เลขท่ี            ออกให ณ                        .         

เม่ือวันท่ี             อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย     

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร               .   

เลขท่ี    ออกให ณ                            เม่ือวันท่ี              . 

อยูบานเลขท่ี      ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตําบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด              รหัสไปรษณีย            .   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอเปลี่ยนแปลงรายการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ                   

ชื่อ                        ตอพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                      .

ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ  ท่ีพิมพผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตอหนา

พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ 

                   กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว       

ผูมอบอํานาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อ

ไวตอหนาพยาน 

                                                         ลงชื่อ        ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (       ) 

                                                          ลงชื่อ         พยาน                                                                     

                                                                  (     ) 

                                                          ลงชื่อ        พยาน                                                                     

                                                                  (     )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท 

บุคคลธรรมดา 

251



หนังสือมอบอํานาจ 

 

                                                                    ที่อยู                                                 

                                                                       วันที่           เดือน         พุทธศักราช           . 

 

 หนังสือมอบอํานาจฉบบันี้ขาพเจา         โดย                                          . 

เปนผูถือบัตร                  เลขที ่           ออกให ณ                        .         

เมื่อวันที่             อยูบานเลขที่                ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย     

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร               .   

เลขที่    ออกให ณ                            เมื่อวันที่              . 

อยูบานเลขที ่      ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตาํบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด              รหัสไปรษณีย            .   

เปนผูมีอํานาจดาํเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยืน่เอกสารหลักฐานขอเปลี่ยนแปลงรายการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ  ชื่อ      

ตอพนักงานเจาหนาทีจ่ดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                      .ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ  ที่พิมพผิดพลาด

และลงลายมือชื่อเปลีย่นแปลงรายการในเอกสารตอหนาพนักงานเจาหนาที่จดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี ้

                   กิจการใดที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทาํไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว ผูมอบอํานาจ

ยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน 

 

                                                         ลงชื่อ         ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (    ) 

                                                         ลงชื่อ          ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (        ) 

                                                          ลงชื่อ             พยาน                                                                     

                                                                  (    ) 

                                                          ลงชื่อ             พยาน                                                                     

                                                                  (    )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท 
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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 
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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 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การยกเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของหนงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงานที)ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื)อนไข (ถา้ม)ี ในการยื)นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูใ้ดเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพ ์ใหแ้จง้พนักงานเจา้หนา้ที* เพื*อยกเลกิภายในสามสบิวนั นับแตว่นัที*เลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอื
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์โดยตดิตอ่ยื*นแบบเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์(แบบ พ.3) 
ตอ่พนักงานเจา้หนา้ที*ที*นายกรัฐมนตรแีตง่ตั 3งตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื*อง แตง่ตั 3งพนักงานเจา้หนา้ที*จดแจง้การพมิพ ์
พ.ศ.2550 
2. การยื*นตามขอ้ 1. ใหย้ื*น ณ สถานที*ดงัตอ่ไปนี3 
 (1) ในกรณีที*สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 3งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จังหวดันนทบรุ ีจังหวดัปทมุธาน ีจังหวดันครปฐม จังหวดั
สมทุรสาคร จังหวดัสมทุรสงคราม และจังหวดัสมุทรปราการ ใหย้ื*น ณ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิกรมศลิปากร 
 (2) ในกรณีที*สาํนักงานของหนังสอืพมิพต์ั 3งอยูใ่นเขตจังหวดัอื*นนอกจากที*กําหนดใน (1) ใหย้ื*น ณ สาํนักศลิปากรที*1 – 12 ที*
เขตอํานาจในจังหวดันั3น 
3.ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์รายใดฝ่าฝืนไมด่ําเนนิการแจง้การเลกิภายในกําหนดระยะเวลา 
ตอ้งระวางโทษปรับทางปกครองไมเ่กนิสามหมื*นบาท 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดใ้น
ขณะนั3น ผูรั้บคําขอและผูย้ื*นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื*นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิ หากผูย้ื*นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ*มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที*กําหนด 
ผูรั้บคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที*จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื*นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื*นเอกสารเพิ*มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั3นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 3นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ*มนับระยะเวลาตั 3งแตเ่จา้หนา้ที*ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที*ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 3งนี3จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื*นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที*พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN 
   จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ 
   สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ ถนนสามเสน แขวงวชริพยาบาล 
   เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร  10300  
  โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 700 
/ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 1 ราชบรุ ี
ที*อยู่: 162 ถ.ไกรเพชร ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ราชบรุ ี70000           
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พื3นที*บรกิาร : ราชบรุ ีเพชรบรุ ีและประจวบครีขีนัธ ์ยกเวน้เขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครครี/ียื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 2 สพุรรณบรุ ี
ที*อยู่: 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั 3วใหญ ่อ.เมอืง จ.สพุรรณบรุ ี
72000  โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พื3นที*บรกิาร : สพุรรณบรุ ีกาญจนบรุ ียกเวน้เขตอทุยาน
ประวตัศิาสตรเ์มอืงสงิห/์ยื*นผ่านระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 3 พระนครศรอียธุยา 
ที*อยู่: ถ.อูท่อง ต.ประตชูยั  อ.พระนครศรอียธุยา 
จ.พระนครศรอียธุยา 13000 โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พื3นที*บรกิาร : พระนครศรอียธุยา นครนายก สระบรุ ีอา่งทองและ
สงิหบ์รุ ียกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์ระนครศรอียธุยา 
/ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 4 ลพบรุ ี
ที*อยู่: ถ.พระยากําจัด ต.ทา่หนิ อ.เมอืง จ.ลพบรุ ี15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พื3นที*บรกิาร : ลพบรุ ีชยันาท นครสวรรค ์เพชรบรูณ์และอทุัยธาน ี
ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รเีทพ/ ยื*นผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 5 ปราจนีบรุ ี
ที*อยู่: ถ.ปราจนีอนุสรณ์ ต.หนา้เมอืง อ.เมอืง จ.ปราจนีบรุ ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พื3นที*บรกิาร : ปราจนีบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีจันทบรุ ีระยอง ตราด
และสระแกว้/ ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 6 สโุขทยั 
ที*อยู่: 216 ม. 3 ถ.สายเมอืงเกา่ ต.เมอืงเกา่ อ.เมอืง จ.สโุขทัย  
64210 โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พื3นที*บรกิาร : สโุขทยั ตาก กําแพงเพชร พจิติร พษิณุโลกและ
อตุรดติถ ์ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรศ์รสีชันาลยัและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรกํ์าแพงเพชร/ ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 7 เชยีงใหม ่
ที*อยู่: 451 ถ.ซปุเปอรไ์ฮเวย ์ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่
50300 โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พื3นที*บรกิาร : เชยีงใหม ่เชยีงราย ลําพูน ลําปาง น่าน พะเยา 
แมฮ่อ่งสอน และแพร่/ ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 8 ขอนแกน่ 
ที*อยู่: 193 ม.13 ถ.กสกิรทุง่สรา้ง ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
40000 โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พื3นที*บรกิาร : ขอนแกน่ เลย หนองคาย หนองบวัลําภ ูบงึกาฬ 
สกลนครและอดุรธานี ยกเวน้ เขตอทุยานประวตัศิาสตรภ์พูระบาท 
/ ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 9 อบุลราชธาน ี

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 
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ที*อยู่: 78 ม. 10 ซ.สหีพ์นม ถ.เลี*ยงเมอืง ต.แจระแม  อ.เมอืง 
จ.อบุลราชธาน ี34000 โทรศพัท:์ 0 4531 2846 
พื3นที*บรกิาร : อบุลราชธาน ีมกุดาหาร ยโสธร รอ้ยเอ็ด กาฬสนิธ◌์ ุ 
และนครพนม/ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 10 นครราชสมีา 
ที*อยู่: 274 ม.17 ถ.พมิาย-ชมุพวง ต.ในเมอืง อ.พมิาย  
จ.นครราชสมีา 30110 โทรศพัท:์ 0 4447 1518  
พื3นที*บรกิาร : นครราชสมีา ชยัภมู ิบรุรัีมย ์สรุนิทร ์มหาสารคาม
และศรสีะเกษ ยกเวน้เขตอทุยานประวตัศิาสตรพ์มิายและเขต
อทุยานประวตัศิาสตรพ์นมรุง้และเมอืงตํ*า/ ยื*นผา่นระบบทาง
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยงระหวา่ง 12.00 -13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 11 สงขลา 
ที*อยู่: 733 ม.2 ถ.สี*แยกธนบด ีต.พะวง อ.เมอืง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6,0 4428 5096 
พื3นที*บรกิาร : สงขลา สตลู ปัตตาน ียะลา นราธวิาส พัทลงุ และ
ตรัง/ ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 สถานที)ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที*ยง ระหวา่ง 12.00-13.00 น.))  
สาํนักศลิปากรที* 12 นครศรธีรรมราช 
ที*อยู ่328 ถ.ราชดําเนนิ อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช 80000 
โทรศพัท ์: 0 7535 6458 
พื3นที*บรกิาร : นครศรธีรรมราช ชมุพร สรุาษฎรธ์าน ีภเูก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี*/ยื*นผา่นระบบทางเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
09:00 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั5นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที)รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 4 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที)รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.1 เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพย์ื*นเอกสารหลักฐานการขอ
ยกเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร และเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพต์ามพระราชบญัญัตจิดแจง้การพมิพ ์พ.ศ.2550 
ผา่นเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th พรอ้มจัดสง่เอกสารและ
หลกัฐานตวัจรงิทางไปรษณียห์รอืยื*นดว้ยตนเอง 
1.2 พนักงานเจา้หนา้ที*จดแจง้การพมิพต์รวจรับเอกสารหลกัฐาน
จากหนา้เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเอกสารหลักฐานตัว
จรงิที*จัดสง่มาทางไปรษณียห์รอืยื*นดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้งและ
ครบถว้น 
(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
- สาํนักศลิปากรที* 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

2) การพจิารณา 
พนักงานเจา้หนา้ที*จดแจง้การพมิพทํ์าหนังสอืตอบขอยกเลกิเป็น
ผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณาบรรณาธกิารและเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์
(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
- สาํนักศลิปากรที* 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย)) 
  

2 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั5นตอน ระยะเวลา สว่นที)รบัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
3.1 นําเสนอหนังสอืตอบขอยกเลกิเป็นผูพ้มิพผ์ูโ้ฆษณา
บรรณาธกิารและเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ใหผู้อํ้านวนยการ
สาํนักฯ ลงนาม 
3.2 จัดสง่หนังสอืตอบขอยกเลกิเป็นผูพ้มิพโ์ฆษณาบรรณาธกิาร
และเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพท์างไปรษณียห์รอืโทรศพัทแ์จง้
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพม์ารับดว้ยตนเอง 
(หมายเหต:ุ (- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ์
กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
- สาํนักศลิปากรที* 1-12 เป็นหน่วยงานผูรั้บผดิชอบร่วมดว้ย))  

1 วนัทําการ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ
 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื)อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ)มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื)อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที*ลงนามแลว้ ทางไปรณษียห์รอืยื*นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที* 1-12) 

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ

2) 
 

แบบแจง้การพมิพ ์เปลี)ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐานการ
จดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-service.nlt.go.th และเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพล์งนาม 
2. จัดสง่แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี*ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐาน
การจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) ที*ลงนามแลว้ทางไปรษณียห์รอืยื*นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิาร
ทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมดุแหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที* 1-12) 

สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิ

3) 
 

รูปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไมส่วมหมวกและ
แวน่ตาสเีขม้ ขนาด 2 นิ5ว ถา่ยไมก่นิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื*อเป็นหลักฐานยื*นผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยื*น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

4) 
 

ตวัอยา่งชื)อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. ตวัอย่างชื*อหัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอื
ชื*อรับรองสําเนาและประทบัตรากรณีที*เป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื*อเป็นหลักฐานยื*นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 

- 
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ลําดบั ชื)อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ)มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3. จัดสง่ตัวอยา่งชื*อหัวหนังสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสารลงลายมอืชื*อ
รับรองสําเนาทางไปรษณียห์รอยื*นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

5) 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบบัจรงิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื*อใชเ้ป็นหลักฐานยื*นผา่น
เว็บไซต ์e-service.nlt.go.th 
2. จัดสง่หนังสอืสาํคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.2) ฉบับจรงิ 
ทางไปรษณียห์รอืยื*นดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขต
พื3นที*ตั 3งของสํานักงานหนังสอืพมิพ)์ 

- 

6) 
 

มตทิี)ประชุมที)เห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา 
บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพเ์ป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิส ์เพื*อใชเ้ป็นหลักฐานยื*นผา่นเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่มตทิี*ประชมุที*เห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา
บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ ์ทางไปรษณียห์รอืยื*นดว้ย
ตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(1. กรณีเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพไ์ม่สามารถยื*นยกเลกิการ
พมิพห์นังสอืพมิพด์ว้ยตนเองไดม้อบอํานาจใหผู้อ้ ื*นดําเนนิการแทน 
2. แปลงเป็นไฟลอ์เิล็กทรอนกิสเ์พื*อใชเ้ป็นหลักฐานในยื*นผ่านเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืมอบอํานาจจากเจา้ของกจิการหนังสอืพมิพผ์ูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจลงนามพรอ้มตดิอาการแสตมป์ทางไปรษณียห์รอืยื*น
ดว้ยตนเองตามหน่วยงานของกรมศลิปากรในเขตพื3นที*ตั 3งของสาํนักงาน
หนังสอืพมิพ)์ 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงเพื*อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที*
ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชนของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

กรมการปกครอง 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื*อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที*
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชรีายชื*อผูถ้อืหุน้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

10) 
 

ใบอนุญาตจดัต ั5งสมาคมหรอืองคก์ารทะเบยีนสมาคม/มูลนธิแิละ
ใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีนแตง่ต ั5งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื*อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที*ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.4 
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน ทม.11 และ
หนงัสอืแตง่ต ั5งอธกิารบด ี

- 
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ลําดบั ชื)อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ)มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงเพื*อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที*ตรวจสอบ) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ไมเ่สยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) กลุม่งานบรกิารพเิศษ ISSN ISBN จดแจง้การพมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากรสารสนเทศ สาํนักหอสมดุแหง่ชาต ิถนน
สามเสน แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0-2280-9845, 0-2280-9828-32 ตอ่ 
700 
(หมายเหต:ุ -)  

3) สาํนักศลิปากรในเขตพื3นที*/หน่วยงานบรกิารที*รับยื*นเอกสาร (ที*อยูต่ามที*ระบไุวข้า้งตน้) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที* 10 ถ.เทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 โทรสาร - 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(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) ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 3น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื*องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื)อแบบฟอรม์ 
1) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี*ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
2) แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี*ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
3) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี*ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
4) ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี*ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลักฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
5) หนังสอืนําสง่ เรื*อง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
6) หนังสอืนําสง่ เรื*อง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
7) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื*อง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
8) ตวัอยา่งการกรอก หนังสอืนําสง่ เรื*อง ขอยกเลกิการพมิพห์นังสอืพมิพ ์

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
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ลําดบั ชื)อแบบฟอรม์ 
9) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
10) หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
11) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีบคุคลธรรมดา))  
12) ตวัอยา่ง หนังสอืมอบอํานาจ 

(หมายเหต:ุ (กรณีนติบิคุคล))  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี3ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที*คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 05/08/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การยกเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผูโ้ฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของ
หนงัสอืพมิพ ์
หนว่ยงานที&ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื&อนไข  
1 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื&อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
 

1 0 (1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2. จัดสง่หนังสอืนําสง่ที8ลง
นามแลว้ ทางไปรณษียห์รอื
ยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12) 

� 

2 
 

แบบแจง้การพมิพ ์เปลี&ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการ
หลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

1 0 (1. พมิพจ์ากเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th และ
เจา้ของกจิการหนังสอืพมิพ์
ลงนาม 
2. จัดสง่แบบจดแจง้การ
พมิพ ์เปลี8ยนแปลง หรอื
ยกเลกิรายการหลักฐานการ
จดแจง้การพมิพ ์(แบบ 
พ.3) ที8ลงนามแลว้ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
- กลุม่งานบรกิารพเิศษ 
ISSN ISBN จดแจง้การ
พมิพ ์กลุม่บรกิารทรัพยากร
สารสนเทศ สาํนักหอสมดุ
แหง่ชาต ิ 
- สาํนักศลิปากรที8 1-12) 

� 

3 
 

รูปถา่ยเจา้ของกจิการหนงัสอืพมิพ ์หนา้ตรงไมส่วม
หมวกและแวน่ตาสเีขม้ ขนาด 2 นิ6ว ถา่ยไมก่นิ 6 
เดอืน 
 

1 0 (1. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
2. จัดสง่รูปถา่ยของเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพ ์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
) 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื&อนไข  
4 

 
ตวัอยา่งชื&อหวัหนงัสอืพมิพ/์วารสาร/นติยสาร 
 

1 0 (1. ตวัอย่างชื8อหัว
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนาและ
ประทับตรากรณีที8เป็นนติิ
บคุคล 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อเป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่ตัวอยา่งชื8อหัว
หนังสอืพมิพ/์วารสาร/
นติยสารลงลายมอืชื8อ
รับรองสําเนาทางไปรษณีย์
หรอยื8นดว้ยตนเองตาม
หน่วยงานของกรมศลิปากร
ในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
) 

� 

5 
 

หนงัสอืสําคญัแสดงการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ 
พ.2) ฉบบัจรงิ 
 

1 0 (1. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อใชเ้ป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
2. จัดสง่หนังสอืสาํคญั
แสดงการจดแจง้การพมิพ ์
(แบบ พ.2) ฉบับจรงิ ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ ์
) 

� 

6 
 

มตทิี&ประชุมที&เห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผูพ้มิพ ์ผู ้
โฆษณา บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของกจิการ
หนงัสอืพมิพ ์
 

1 0 (1. กรณีเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพเ์ป็นนติบิคุคล 
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิส ์เพื8อใชเ้ป็น
หลกัฐานยื8นผ่านเว็บไซต ์e-
service.nlt.go.th 
3. จัดสง่มตทิี8ประชมุที8
เห็นชอบใหย้กเลกิเป็นผู ้
พมิพ ์ผูโ้ฆษณา
บรรณาธกิาร หรอืเจา้ของ
กจิการหนังสอืพมิพ ์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

� 

7 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (1. กรณีเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพไ์มส่ามารถยื8น
ยกเลกิการพมิพ์
หนังสอืพมิพด์ว้ยตนเองได ้
มอบอํานาจใหผู้อ้ ื8น
ดําเนนิการแทน 

� 
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 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื&อนไข  
2. แปลงเป็นไฟล์
อเิล็กทรอนกิสเ์พื8อใชเ้ป็น
หลกัฐานในยื8นผ่านเว็บไซต ์
e-service.nlt.go.th 
3. จัดสง่หนังสอืมอบอํานาจ
จากเจา้ของกจิการ
หนังสอืพมิพผ์ูม้อบอํานาจ
และผูรั้บมอบอํานาจลงนาม
พรอ้มตดิอาการแสตมป์ทาง
ไปรษณียห์รอืยื8นดว้ยตนเอง
ตามหน่วยงานของกรม
ศลิปากรในเขตพื=นที8ตั =งของ
สาํนักงานหนังสอืพมิพ)์ 

8 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงเพื8อยนืยันตัวตน/
เจา้หนา้ที8ตรวจสอบ 
- บตัรประจําตวัประชาชน
ของเจา้ของหนังสอืพมิพ ์ผู ้
พมิพ ์ผูโ้ฆษณาและ
บรรณาธกิาร) 

� 

9 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที8
ตรวจสอบ พรอ้มบัญชี
รายชื8อผูถ้อืหุน้) 

� 

10 
 

ใบอนุญาตจดัต ั6งสมาคมหรอืองคก์ารทะเบยีน
สมาคม/มูลนธิแิละใบสําคญัแสดงการจดทะเบยีน
แตง่ต ั6งกรรมการของสมาคม/มูลนธิ ิ
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน) � 

11 
 

หนงัสอืรบัรองวทิยฐานะสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 
ทม.4 ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูบ้รหิารสถาบนัอุดมศกึษา
เอกชน ทม.11 และหนงัสอืแตง่ต ั6งอธกิารบด ี
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
เพื8อยนืยันตวัตน) � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื&อนไข  
1 

 
แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี&ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐานการจด
แจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

2 
 

แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี&ยนแปลง หรอืยกเลกิรายการหลกัฐานการจด
แจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

3 
 

ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี&ยนแปลง หรอืยกเลกิ
รายการหลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 

4 
 

ตวัอยา่งการกรอก แบบจดแจง้การพมิพ ์เปลี&ยนแปลง หรอืยกเลกิ
รายการหลกัฐานการจดแจง้การพมิพ ์(แบบ พ.3) 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 

5 
 

หนงัสอืนําสง่ เร ื&อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
6 

 
หนงัสอืนําสง่ เร ื&อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
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 รายการเอกสาร เง ื&อนไข  
7 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื&อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
8 

 
ตวัอยา่งการกรอก หนงัสอืนําสง่ เร ื&อง ขอยกเลกิการพมิพห์นงัสอืพมิพ ์
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
9 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
10 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
11 

 
ตวัอยา่ง หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีบคุคลธรรมดา) � 
12 

 
ตวัอยา่ง หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

(กรณีนติบิคุคล) � 
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                                                                                                                  แบบ พ.๓ 

 

แบบจดแจงการพิมพ เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการหลักฐานการจดแจงการพิมพ 

 

เขียนท่ี                 .                                                          

วันท่ี           เดือน    พุทธศักราช              .

  

   ตามท่ี     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                                                            

                 (                                               ) 

 
 

บุคคลธรรมดา 
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                                                                                                                  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 
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                                                                                                                  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 
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                                                                                                                  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 
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หนังสือนําสง 

 

                                             ท่ีอยู                  . 

                                 วันท่ี          เดือน            พุทธศักราช               . 

 

เรื่อง    ขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพ 

เรียน    พนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด       

สิ่งท่ีสงมาดวย   -  

                      

 ตามท่ี            ไดยื่นจดแจงหนังสือพิมพชื่อ                                    .                  

ราย          ภาษา    โดยมีวัตถุประสงคของหนังสือพิมพ          . 

                                          และไดรับการอนุมัติเม่ือวันท่ี          เดือน                พ.ศ.                  . 

เลขทะเบียนท่ี              นั้น 

 

 ทาง                                          ขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพชื่อ........................................

วันท่ี      เดือน            พ.ศ.              ท้ังนี้ไดแนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการพิมพ

หนังสือพิมพพรอมหนังสือฉบับนี้ 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 

 

                        

      ขอแสดงความนับถือ 

 

                          

         (    ) 

                 ตําแหนง    

  

 

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร    

    

บุคคลธรรมดา 
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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 

271



หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่ เลขที่ ๘๘ ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน         .   

       แขวงบางชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร          .  

      วันที่   ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช   ๒๕๕๘   . 

 

เรื่อง    ขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ 

เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร        

สิ่งที่ส่งมาด้วย - 
                      
 ตามท่ี     นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน       ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ    อ่านสนุก         .           
ราย     เดือน    ภาษา       ไทย       โดยมีวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์เพ่ือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ  .
ด้านวรรณกรรม การผลิต และมีโฆษณา     และได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่  ๑๗   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  .  
เลขทะเบียนที ่ สสช. ๒๒๒/๒๕๕๗   นั้น  
 
 ทาง      นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน       ขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ชื่อ     อ่านสนุก           .
วันที่   ๑๗   เดือน  มีนาคม      พ.ศ.   ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบการขอยกเลิกการพิมพ์
หนังสือพิมพ์พร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                          
           (   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน   ) 

             ต าแหน่ง    เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  

  

 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    
๐-๒๓๓๔-๕๖๗๘ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

ตัวอย่ำง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นบุคคลธรรมดา 
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หนังสือน ำส่ง 
 

ที่อยู่ บริษัท รักการอ่าน จ ากัด เลขที่ ๘๘ อาคารประกอบสิน  

       ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน แขวงบางชัน         .   

       เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร          .  

      วันที่   ๑๔  เดือน  กุมภาพันธ์   พุทธศักราช   ๒๕๕๘   . 

 

เรื่อง    ขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์ 

เรียน   พนักงานเจ้าหน้าที่จดแจ้งการพิมพ์ส าหรับจังหวัด   กรุงเทพมหานคร        

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ส าเนาเอกสารนิติบุคคลที่ขอออกหนังสือพิมพ์) 
                      
 ตามท่ี    บริษัท รักการอ่าน จ ากัด โดย นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน           ได้ยื่นจดแจ้งการพิมพ์
หนังสือพิมพ์ชื่อ    สนุกอ่าน         ราย     เดือน    ภาษา       ไทย       โดยมีวัตถุประสงค์ของหนังสือพิมพ์ 
เพ่ือ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ด้านวรรณกรรม การผลิต และมีโฆษณา        และได้รับการอนุมัติ           
เมื่อวันที่  ๙   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕๗  .  เลขทะเบียนที ่ สสช. ๒๓๙/๒๕๕๗    นั้น  
 
 ทาง    บริษัท รักการอ่าน จ ากัด โดย นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน       ขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์
ชื่อ       สนุกอ่าน     วันที่   ๙   เดือน   พฤษภาคม        พ.ศ.   ๒๕๕๗ ทั้งนี้ได้แนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการขอยกเลิกการพิมพ์หนังสือพิมพ์พร้อมหนังสือฉบับนี้ 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ จักขอบคุณยิ่ง 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

                          
           (   นางสาวรักอ่าน ชอบอ่าน   ) 

             ต าแหน่ง    เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์  

  

 
 
 
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร    
๐-๒๓๓๔-๕๖๗๘ 

กรอก วัน เดือน ปี ที่ยื่นเอกสารหลักฐาน 

กรอกท่ีอยู่ส านักงานของหนังสือพิมพ์ 

ตัวอย่ำง กรณเีจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์เป็นนิติบุคคล 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 

                                                                    ท่ีอยู                                                .                 

                                                                       วันท่ี           เดือน                   พุทธศักราช           . 

 

 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ขาพเจา                                        . 

เปนผูถือบัตร          เลขท่ี   ออกให ณ                        .         

เม่ือวันท่ี             อยูบานเลขท่ี         ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย    

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร            .   

เลขท่ี    ออกให ณ                            เม่ือวันท่ี              . 

อยูบานเลขท่ี     ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตําบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด             รหัสไปรษณีย             .   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพชื่อ                  .                    

ตอพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                        ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ ท่ี

พิมพผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ 

                   กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว       

ผูมอบอํานาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อ

ไวตอหนาพยาน 

 

                                                         ลงชื่อ         ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (       ) 

                                                         ลงชื่อ .        พยาน                                                                     

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        พยาน                                                                     

                                                                  (     )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท บุคคลธรรมดา 
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หนังสือมอบอํานาจ 

 

                                                                    ท่ีอยู                                                .                 

                                                                       วันท่ี           เดือน                   พุทธศักราช           . 

 

 หนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ขาพเจา       โดย                                    . 

เปนผูถือบัตร          เลขท่ี   ออกให ณ                        .         

เม่ือวันท่ี             อยูบานเลขท่ี         ตรอก/ซอย               ถนน                      . 

แขวง/ตําบล      เขต/อําเภอ       จังหวัด            . 

รหัสไปรษณีย    

                  ขอมอบอํานาจให                  เปนผูถือบัตร            .   

เลขท่ี    ออกให ณ                            เม่ือวันท่ี              . 

อยูบานเลขท่ี     ตรอก/ซอย                   ถนน                แขวง/ตําบล                 . 

เขต/อําเภอ   จังหวัด             รหัสไปรษณีย             .   

เปนผูมีอํานาจดําเนินการดังตอไปนี้แทนขาพเจาได  คือ 

 ๑.  ดําเนินการยื่นเอกสารหลักฐานขอยกเลิกการพิมพหนังสือพิมพชื่อ                        

ตอพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพสําหรับจังหวัด                        ใหถอยคําและแกไขขอความตางๆ ท่ี

พิมพผิดพลาดและลงลายมือชื่อเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารตอหนาพนักงานเจาหนาท่ีจดแจงการพิมพ 

 ๒.  ใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ แทนไดทุกประการภายในขอบเขตแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ 

                   กิจการใดท่ีผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปตามวัตถุประสงคแหงหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้แลว       

ผูมอบอํานาจยินยอมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งไดกระทําไปดวยตนเองทุกประการ เพ่ือเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อ

ไวตอหนาพยาน 

                                                         ลงชื่อ         ผูมอบอํานาจ 

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        ผูรับมอบอํานาจ 

                                                                  (       ) 

                                                         ลงชื่อ .        พยาน                                                                     

                                                                  (     ) 

                                                         ลงชื่อ        พยาน                                                                     

                                                                  (     )                                                   

อากรแสตมป  ๑๐ บาท นิติบุคคล 
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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 
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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 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การพจิารณาซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุ
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื$อนไข (ถา้ม)ี ในการยื$นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ. 2556 หมวด 3 การคุม้ครองเอกสารจดหมายเหต ุมาตรตรา 18 หา้มมใิหผู้ใ้ด
ซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุเวน้แตจ่ะเป็นการซอ่มแซม โดยกรมศลิปากรหรอืโดยไดรั้บอนุญาตจากอธบิด ีหากผูใ้ดฝ่าฝืน
มาตรา 18 ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหกหมื5นบาท จงึจะดําเนนิการได ้
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ5มเตมิไดใ้น
ขณะนั=น ผูรั้บคําขอและผูย้ื5นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื5นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ5มเตมิ หากผูย้ื5นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ5มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที5กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที5จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื5นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื5นเอกสารเพิ5มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั=นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั =นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ5มนับระยะเวลาตั =งแตเ่จา้หนา้ที5ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที5ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั =งนี=จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื5นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที5พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที$ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที5ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
ที5อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที5ทางราชการกําหนด) ตั =งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที5ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที$รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที$รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ฝ่ายบรหิารงานทั5วไปตรวจสอบเอกสารพรอ้มนําเสนอ
ผูอํ้านวยการสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
กลุม่อนุรักษ์เอกสารพจิารณาการซอ่มเอกสารพรอ้มทั =งเสนอผล
การพจิารณาถงึผูอํ้านวยการสํานักหอจดหมายเหต ุ
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิพจิารณาและ
นําเสนออธบิดลีงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืคําขอรบัใบอนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหตนุอก
สงักดักรมศลิปากร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื$อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ$มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี$ขออนุญาตซอ่มแซมเอกสาร
จดหมายเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เอกสารขนาด เอ 4 หรอืเล็กกวา่ แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  

2) เอกสารขนาดใหญก่วา่กระดาษ เอ 4 แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  

3) เอกสารขนาดใหญ ่(แผนที$ แบบแปลน แผนผงั) ที$มขีนาดไมเ่กนิ 
16x2 นิ1ว แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีม))  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื5องรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรื5องรอ้งเรยีนฝ่ายบรหิารงานทั5วไป สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ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 สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม  เลขที5 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที5 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที5 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื5องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั =น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื5องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื$อแบบฟอรม์ 
1) คําขอรับใบอนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหตนุอกสงักดักรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี5ขออนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 

เอกสารฉบบันี=ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที5คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การพจิารณาซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 

หนงัสอืคําขอรบัใบอนุญาตซอ่มแซมเอกสาร
จดหมายเหตนุอกสงักดักรมศลิปากร 
 

1 0 - � 

2 

 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี�ขออนุญาต
ซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหต ุ
 

1 1 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
1 

 

คําขอรบัใบอนุญาตซอ่มแซมเอกสารจดหมายเหตุนอกสงักดักรม
ศลิปากร 
 

- � 

2 

 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี�ขออนุญาตซอ่มแซมเอกสาร
จดหมายเหตุ 
 

- � 
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คําขอรับใบอนุญาตซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุนอกสังกัดกรมศิลปากร 

Application for a License to Repair Objects of Archives out of the Fine Arts Department 

         เขียนท่ี................................................................... 
         Written at 

   วันท่ี....................เดือน.........................พ.ศ................................. 
    Date             Month  B.E. 

๑. ชื่อขอรับใบอนุญาต ...................................................................................................................................... 
The applicant’s name 
  (๑)  เปนบุคคลธรรมดา       อายุ...............ป     สัญชาต ิ.............................................................. 
       Being a natural person   Age years    Nationality   
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
 
   (๒) เปนหางหุนสวนสามัญ 
       Being an ordinary partnership 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ..................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
 

 

สําหรับเจาหนาทีเปนผูกรอก 
For official use 

เลขรับท่ี................................................ 
Receipt No. 
วันท่ี...................................................... 
Date 
ผูรับคําขอ .............................................. 
Application recipient 
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-๒- 

อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
 
  (๓) เปนนติิบุคคลประเภท .............................................................................................................. 

           Being other kinds of juristic person (spectify) 

จดทะเบียนเม่ือ ...............................................................  เลขทะเบียนท่ี............................................................ 

Date of Registration          Register No. 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ...................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 

Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 

๒. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตสงเอกสารจดหมายเหตุซอมแซมไปยัง  
The applicant applies for a license to export objects of archives out of the Fine Arts 
Department to specify recipient: 
  (๑)  เปนบุคคลธรรมดา       อายุ...............ป     สัญชาต ิ.............................................................. 
       Being a natural person   Age years    Nationality   
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Numbe 
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-๓- 
 

   (๒) เปนหางหุนสวนสามัญ 
       Being an ordinary partnership 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ..................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
 
  (๓) เปนนติิบุคคลประเภท .............................................................................................................. 

           Being other kinds of juristic person (spectify) 

จดทะเบียนเม่ือ ...............................................................  เลขทะเบียนท่ี............................................................ 

Date of Registration          Register No. 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ...................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 

Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
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-๔- 
 

 โดยจะสงเอกสารจดหมายเหตุท่ีมีสภาพชํารุดไปซอมแซมนอกสังกัดกรมศิลปากรภายในวันท่ี............... 
เดือน............................ พ.ศ. ........................ ตามบัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงซอมแซม
เอกสารจดหมายเหตุตามแบบแนบทายคําขอรับใบอนุญาตนี้ รวม ...................... รายการ .........................ชิ้น 
 The above mentioned objects of archives, as appear in the list of objects of archives 
to be exported for repairing out of the Fine Arts Department made in the form attached 
herewith, shall be totally……………………..items,……………………….pieces. 

๓. ผูขอรับใบอนุญาต 
    The applicant 
  ไดนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซมนอกสังกัดกรมศิลปากรทําการพิสูจนแลว 
 bring the archives to be exported for repairing out of the Fine Arts Department for 
identification. 
  ไมไดนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซมนอกสังกัดกรมศิลปากรทําการพิสูจน 
 Does not bring the archives to be exported for repairing out of the Fine Arts 
Department for identification 
 เนื่องจาก (ระบุเหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………… 
 Because (specify reason) 

๔. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 

   The applicant attaches herewith the related documents and evidence as follows: 

 (๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 In the case where the applicant is a natural person: 

(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได   จํานวน ๒ ชุด 

Photocopies of the identify card or its equivalence of the applicant          2 copies; 

(ข) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซมตามแบบแนบทายคําขอนี้    จํานวน ๒ ชุด 

    The list of the archives to be exported for repairing out of the Fine Arts  
    Department made in the form attached herewith                                   2 copies; 

(ค) ใบรับรองคุณภาพของบุคคลหรือหนวยงานซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุเทียบเทากรมศิลปากร 

      จํานวน ๒ ชุด 

the certificate of approval conservation from the fine arts department that person or 

agencies can operate to repair archives equivalence of the Fine Arts Department     

   2 copies;  
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-๕- 

 (๒) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนสามัญ 

 In the case where the applicant is an ordinary partnership; 

(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได   จํานวน ๒ ชุด 

Photocopies of the identify card or its equivalence of the managing partner 

   2 copies; 

(ข) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซมตามแบบแนบทายคําขอนี้    จํานวน ๒ ชุด 

    the list of the archives to be exported for repairing out of the Fine Arts  
    Department made in the form attached herewith        2 copies; 

(ค) ใบรับรองคุณภาพของบุคคลหรือหนวยงานซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุเทียบเทากรมศิลปากร 

      จํานวน ๒ ชุด 

the certificate of approval conservation from the fine arts department that person 

or agencies can operate to repair archives equivalence of the Fine Arts Department

             2 copies; 

 (๓) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลประเภทอ่ืน ๆ 

 In the case where the applicant is a juristic person; 

(ก) ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซ่ึงใชแทนบัตรประจําตัวประชาชนได   จํานวน ๒ ชุด 

Photocopies of the identify card or its equivalence of the juristic person    2 copies; 

(ข) หนังสือรับรองความเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงการจดทะเบียน                       จํานวน ๒ ชุด 

Letter of certificate or evidence of the juristic person                2 copies; 

(ค) หนังสือมอบอํานาจ                 จํานวน ๒ ชุด 

Letter of authority              2 copies; 

(ง) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซมตามแบบแนบทายคําขอนี้    จํานวน ๒ ชุด 

    The list of the archives to be exported for repairing out of the Fine Arts  
    Department made in the form attached herewith       2 copies; 

(จ) ใบรับรองคุณภาพของบุคคลหรือหนวยงานซอมแซมเอกสารจดหมายเหตุเทียบเทากรมศิลปากร 

      จํานวน ๒ ชุด 

the certificate of approval conservation from the fine arts department that person 

or agencies can operate to repair archives equivalence of the Fine Arts 

Department.           2 copies; 

 

 

 

285



-๖- 

   

  รวม.......................ชุด 

         Total         copies 

 

(ลายมือชื่อ)   ผูขอรับใบอนุญาต 

(Signature)   The Applicant 

 

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

หมายเหตุ: ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

Remark: Put the sign  into the box  in front of the required statement. 
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บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตซอมแซม 

The list of the archives to be exported for repairing 

 

ลําดับท่ี ประเภทเอกสาร รายละเอียด จํานวน ขนาด สภาพชํารุด ภาพประกอบ หมายเหตุ 

 เอกสาร 

textual archives 

อ่ืน ๆ 

(ระบ)ุ..................... 

…………………………….. 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ. 2556 หมวด 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 15 กําหนดใหห้อจดหมาย
เหตแุหง่ชาตจัิดเอกสารจดหมายเหตไุวเ้พื+อใหบ้รกิารแกป่ระชาชนในการศกึษา การคน้ควา้ การวจัิย หรอืการทําสาํเนา ทั /งนี/ การ
เปิดเผยขอ้มลูที+ปรากฎในเอกสารจดหมายเหตใุหอ้ยูภ่ายใตบ้งัคบับทบัญญัตแิหง่กฎหมายวา่ดว้ยขอ้มลูขา่วสารของราชการ 
  การใหบ้รกิารการศกึษา การคน้ควา้ การวจัิย หรอืการทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหตแุละการเรยีกเก็บคา่บรกิาร ใหเ้ป็นไปตามที+
อธบิดกีรมศลิปากรกําหนด 
  อตัราคา่ธรรมเนยีมการใหบ้รกิารเป็นไปตามประกาศกรมศลิปากร เรื+อง อตัราคา่ทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื+น 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ+มเตมิไดใ้น
ขณะนั/น ผูรั้บคําขอและผูย้ื+นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื+นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ+มเตมิ หากผูย้ื+นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ+มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที+กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที+จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื+นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื+นเอกสารเพิ+มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั/นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั /นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ+มนับระยะเวลาตั /งแตเ่จา้หนา้ที+ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที+ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั /งนี/จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื+นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที+พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ปิดบรกิารเพื+อตรวจสอบเอกสารประจําปีระหวา่งวนัที+ 
15-30 ธันวาคมของทกุปี พักเที+ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(หอ้งกรมหลวงพชิติปรชีากร) 
ที+อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
เสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเที+ยง) 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (ปิดบรกิารเพื+อตรวจสอบเอกสารประจําปีระหวา่งวนัที+ 
15-30 ธันวาคมของทกุปี พักเที+ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(หอ้งบรุฉัตร) 
ที+อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเที+ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 5 วนั 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้อทําสาํเนายื+นเรื+องขอทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุ
(หมายเหต:ุ (กระบวนการนี/สามารถดําเนนิการไดเ้ฉพาะผูท้ี+ลงทะเบยีน
แลว้เทา่นั/น))  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
ผูอํ้านวยการสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาตหิรอืผูม้อํีานาจพจิารณาการ
ขอทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุ
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ
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ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูอํ้านวยการสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาตลิงนามอนุญาตการ 
ทําขอทําสําเนา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืจากสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาตแิละไดร้บั
อนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากร กรณีชาวตา่งประเทศ ที#มคีวาม
ประสงคจ์ะเขา้ใชเ้อกสารจดหมายเหตเุกนิ 60 วนั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืจากหนว่ยงานราชการ เอกชน กรณีขอความอนุเคราะห์
เขา้คน้ควา้ขอ้มูล และทําสําเนาเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การทําสําเนาดว้ยเครื#องถา่ยเอกสาร กระดาษขนาด เอ 4 
(สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม ่))  

 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  
 

2) การทําสําเนาดว้ยเครื#องถา่ยเอกสาร กระดาษขนาด เอ 4 
 (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

3) การทําสําเนาด้วยเครื#องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด เอฟ 4 
(สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 3 บาท 
  
 

4) การทําสําเนาด้วยเครื#องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด เอฟ 4 
(สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

5) การทําสําเนาดว้ยเครื#องถา่ยเอกสาร กระดาษ เอ 3 (สญัชาตไิทย) 
แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 8 บาท 
  
 

6) การทําสําเนาดว้ยเครื#องถา่ยเอกสาร กระดาษ เอ 3 (สญัชาตอิื#น) 
แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 25 บาท 
  
 

7) การทําสําเนาภาพถา่ย5 x 7 นิ0ว (สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
  

8) การทําสําเนาภาพ ขนาด 5 x 7 นิ0ว (สญัชาตอิื#น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 180 บาท 
  

9) การทําสําเนาภาพ ขนาด 8 x 10 นิ0ว (สญัชาตไิทย) ภาพละ  
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 105 บาท 
  

10) การทําสําเนาภาพถา่ย ขนาด 8 x 10 นิ0ว (สญัชาตอิื#น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 315 บาท 
  

11) การสแกนลงกระดาษอดัภาพ ขนาด 5x7 นิ0ว (สญัชาตไิทย) 
ภาพละ (หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

12) การสแกนลงกระดาษอดัภาพ ขนาด 5x7 นิ0ว (สญัชาตอิื#น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 60 บาท 
 

13) การสแกนลงกระดาษอดัภาพ ขนาด 8x10 นิ0ว (สญัชาตไิทย) 
ภาพละ (หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

14) การสแกนลงกระดาษอดัภาพ ขนาด 8x10 นิ0ว (สญัชาตอิื#น) 
ภาพละ (หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  

15) การทําสําเนาภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R  และ DVD-R ความละเอยีดของภาพ 300 
dpi (สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

16) การทําสําเนาภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R  และ DVD-R ความละเอยีดของภาพ 300 
dpi (สญัชาตอิื#น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 150 บาท 
  
 

17) การทําสําเนาภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R และ DVD-R ความละเอยีดของภาพ 800 dpi 
(สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 135 บาท 
  
 

18) การทําสําเนาภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็นไฟลด์ ิ
จติลับนัทกึบน CD-R และ DVD-R ความละเอยีดของภาพ 800 dpi 
(สญัชาตอิื#น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 405 บาท 
  
 

19) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 4 หนา 120 แกรม (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 70 บาท 
  
 

20) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 4  หนา 120 แกรม (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 210 บาท 
  
 

21) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 3 หนา 120 แกรม (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  
 

22) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 3 หนา 120 แกรม (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 360 บาท 
  
 

23) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 2 หนา 120 แกรม (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

24) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 2 หนา 120 แกรม (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 600 บาท 
  
 

25) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 1 หนา 120 แกรม (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 250 บาท 
  
 

26) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 1 หนา 120 แกรม (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 750 บาท 
  
 

27) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 0 หนา 120 แกรม (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 350 บาท 
  
 

28) การทําสําเนาแผนที# แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ#งเป็นภาพขาวดําหรอื
ภาพส ีกระดาษขนาด เอ 0 หนา 120 แกรม (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,050 บาท 
  
 

29) การทําสําเนาไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์ลงบนกระดาษ
ขนาด เอ 4 (สญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  
 
 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

30) การทําสําเนาไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์ลงบนกระดาษ
ขนาด เอ 4 (สญัชาตอิื#น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 15 บาท 
  
 

31) การทํา สํา เนาไมโครฟิล์ม  กรณีทํา สํา เนาไมโครฟิล์ม เ ป็น
ไมโครฟิลม์ขนาด 35 มม. (สญัชาตไิทย) มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 1,200 บาท 
  
 

32) การทํา สํา เนาไมโครฟิล์ม  กรณีทํา สํา เนาไมโครฟิล์ม เ ป็น
ไมโครฟิลม์ขนาด 35 มม. (สญัชาตอิื#น) มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  
 

33) การทําสําเนาภาพเคลื#อนไหว บน DVD หรือบนัทกึเป็นไฟล ์
MPEG2  10 นาทแีรก 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

34) การทําสําเนาภาพเคลื#อนไหว และแถบบนัทกึเสยีง แถบบนัทกึเสยีง
ที#บนัทกึเป็นไฟล ์MP3 หรอื WAV  เกนิกวา่ 10 นาทแีรก นาทลีะ 
(หมายเหต:ุ (- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําสําเนาเทา่กบั 
10 นาท ี
- อยูร่ะหวา่งการพจิารณาอัตราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  
 

35) ผูข้อทําสําเนาภาพเคลื#อนไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตามขอ้ 29 ขอ้ 
30 จะตอ้งนําแถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 
มาเอง หากผูข้อทําสําเนาไมไ่ดนํ้ามาและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ
จดหมายเหตุแหง่ชาตใิหชํ้าระคา่แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง 
แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรา แผน่ Compact Disc สําหรบั
บนัทกึ VCD หรอื DVD แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

36) ผูข้อทําสําเนาภาพเคลื#อนไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตามขอ้ 29 ขอ้ 
30 จะตอ้งนําแถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 
มาเอง หากผูข้อทําสําเนาไมไ่ดนํ้ามาและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ
จดหมายเหตุแหง่ชาตใิหชํ้าระคา่แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง 
แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรา แถบบนัทกึภาพ มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

37) ผูข้อทําสําเนาภาพเคลื#อนไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงตามขอ้ 29 ขอ้ 
30 จะตอ้งนําแถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD 
มาเอง หากผูข้อทําสําเนาไมไ่ดนํ้ามาและประสงคจ์ะใชว้สัดุของหอ
จดหมายเหตุแหง่ชาตใิหชํ้าระคา่แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง 
แผน่บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัรา แถบบนัทกึเสยีง มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
  
 

38) คา่บรกิารอื#นๆ : ในกรณีผูใ้ชบ้รกิารไดนํ้าเครื#องคอมพวิเตอรแ์บบ
พกพา (NoteBook หรอื Laptop) เขา้มาใชโ้ดยใชก้ระแสไฟฟ้า
ของหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิใหชํ้าระคา่บรกิารใชก้ระแสไฟฟ้าใน
อตัราคร ั0งละ/วนั (หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งพจิารณาอตัราคา่ธรรมเนยีมใหม)่)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยข์อ้มลูและรับเรื+องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร 10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยข์อ้มลูและรับเรื+องรอ้งเรยีนของสํานักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ  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 สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที+ 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561 (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

291



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยรั์บเรื+องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั /น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื+องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
1) ใบขอถา่ยสาํเนาเอกสารจดหมายเหตลุายลกัษณ์ 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ใบขอสาํเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที+คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขอทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื!อนไข  
1 

 

หนงัสอืจากสํานกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาติ
และไดร้บัอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากร กรณีชาว
ตา่งประเทศ ที!มคีวามประสงคจ์ะเขา้ใชเ้อกสาร
จดหมายเหตเุกนิ 60 วนั 
 

1 0 - � 

2 

 

หนงัสอืจากหนว่ยงานราชการ เอกชน กรณีขอ
ความอนุเคราะหเ์ขา้คน้ควา้ขอ้มูล และทําสําเนา
เอกสาร 
 

1 0 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื!อนไข  
1 

 

ใบขอถา่ยสําเนาเอกสารจดหมายเหตลุายลกัษณ์ 
 

- � 

2 

 

ใบขอสําเนาเอกสารโสตทศันจดหมายเหตุ 
 

- � 
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 เลขท่ีใบเสร็จรับเงิน.................................. 
แบบท่ี กบส.๑/๒๕๔๗ เลขทะเบียน............................................. 
กลุมบริการฯ ผูรับงาน................................................... 
 วันท่ีรับงาน.............................................. 
 วันท่ีเสร็จ................................................. 

ใบขอถายสําเนาเอกสาร 
๑.นามและท่ีอยูของผูแสดงความจํานง.................................................................................................................. 
๒. ประเภทของสําเนา         เซร็อกส     ไมโครฟลม (กรอกรายละเอียดดานหลัง) 
       ถายและขยายภาพ    อ่ืน ๆ 
๓. เอกสารท่ีตองการทําสําเนา............................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
๔. จํานวนหนา หรือภาพตามขอ ๓. ..................................................................................................................... 
๕. สําเนาเอกสารนี้จะใชเพ่ือการศึกษาและคนควาอางอิงเทานั้น หากนําไปตีพิมพโฆษณาหรือเผยแพร โดย 
    จําลองไวท้ังหมดหรือบางสวนตองไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร มิฉะนั้นจะมีความฟดตามกฎหมาย 
       (ลงนาม)................................................................ 
                       ผูแสดงความจํานง 
                                          วันท่ี............................................................. 
       ไดรับสําเนาเอกสารถูกตอง 
 
อนุญาต..........................................................           ............................................................................. 
    ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ                                      ผูรับสําเนา 
            วันท่ี……........................................................ 
________________________________________________________________________________ 

(ดานหลัง) 
เอกสารท่ีตองการทําสําเนา 

รหัสไมโครฟลม.....................................ทําสําเนา    บนกระดาษ   เปนไมโครฟลม 

 รหัสเอกสาร ชื่อเรื่อง-ชื่อชุด เลขหนา จํานวน 

หนา/ภาพ/มวน 

ขนาด หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

ผูดําเนินการ........................................................................... วัน เดือน ป ........................................................... 
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 เลขทะเบียน ................................. 

แบบท่ี กจบ. 3/2560 เลขท่ีใบเสร็จ.................................. 

กลุมเอกสารจดหมายเหตุและบริการ เจาหนาท่ี ...................................... 
ใบขอสําเนาเอกสารโสตทัศนจดหมายเหต ุ

1. นามผูแสดงความจาํนง...................................................................................................................................... 

2. ท่ีอยู / สํานักงาน............................................................................................................................................... 

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ประเภทของสําเนา 

   ปริ๊นแผนท่ี   ซีร็อกสภาพ   สแกนภาพลงซดี ี  สแกนภาพลงกระดาษโฟโต    

              อัดขยายาภาพ   ภาพเคลื่อนไหว    เสียง 

4. วัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาคนควาอางอิงและเผยแพร ใน .............................................................................. 

    ..................................................................................................................................................................เทานั้น 

5. สําเนาเอกสารนี้จะใชเพ่ือการศึกษาและคนควาอางอิงเทานั้น หามทําซํ้า หากจะนําไปพิมพโฆษณาหรือ 

   เผยแพรจําเปนตอง ไดรับอนุญาตจากกรมศิลปากร มิฉะนั้นจะถือวามีความผิดตามกฎหมาย 

ลําดับ รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสารท่ีตองการทําสําเนา จํานวน ขนาด รหัสไฟลภาพ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

 

20 โปรดพลิกดานหลัง... 
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ลําดับ รหัสเอกสาร รายละเอียดเอกสารท่ีตองการทําสําเนา จํานวน ขนาด รหัสไฟลภาพ 

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      
 

 (ลงนาม)............................................................................ 

                         ผูแสดงความจํานง 

 วันท่ี................................................................................... 

         ไดรับสําเนาเอกสารถูกตองแลว 

อนุญาต.................................................................. (ลงนาม)............................................................................ 

ผูอํานวยการสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ วันท่ี.................................................................................. 

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

สําหรับเจาหนาที่       

 วันนัดงานผูคนควา............................................ 

 วันสงงานชางภาพ........................................... 

ผูปฏิบัติงาน............................................... 

วันปฏิบัติงาน.......................เวลา....................เสร็จงานเวลา................... 

 สแกนภาพลง CD………ภาพ             สแกนภาพลงกระดาษโฟโต.................ภาพ 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตนําเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
ออกไปจดัแสดงนอกสถานที%เป็นการช ั%วคราว 
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื%อนไข (ถา้ม)ี ในการยื%นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวดที$ 2 หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 14 กําหนดใหเ้ก็บรักษา
เอกสารจดหมายเหตไุวท้ี$หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิหากผูใ้ดประสงคจ์ะนําออกแสดง ณ ที$ใด ๆ เป็นการชั$วคราว หรอืเพื$อ
ซอ่มแซม หรอืดว้ยเหตจํุาเป็นอื$นใด ตอ้งขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากรกอ่น 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ$มเตมิไดใ้น
ขณะนั;น ผูรั้บคําขอและผูย้ื$นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื$นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ$มเตมิ หากผูย้ื$นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ$มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที$กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที$จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื$นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื$นเอกสารเพิ$มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั;นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั ;นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ$มนับระยะเวลาตั ;งแตเ่จา้หนา้ที$ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที$ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั ;งนี;จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื$นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที$พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที%ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที$ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
ที$อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที$ทางราชการกําหนด) ตั ;งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที$ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที%รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที%รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื$นหนังสอืแจง้ความประสงคพ์รอ้มแผนงาน/โครงการโดยตอ้งมี
หนังสอืรับรองจากหน่วยงานของรัฐ/เอกชน (หมายเหต:ุ -)  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

2) การพจิารณา 
นําเขา้พจิารณาในที$ประชมุสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 
3) - 

นําเสนออธบิดกีรมศลิปากรเพื$อวนิจิฉัย (หมายเหต:ุ -)  
3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ

แหง่ชาต ิ
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขอใบอนุญาตการนําเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาตอิอกไปจดัแสดงนอกสถานที%เป็นการช ั%วคราว 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

2) 
 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี%ขออนุญาตนําออกไปจาก
สํานกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื%อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ%มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
แผนงาน/โครงการการจดัแสดงเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที%ของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อยนืยันตวัตน/
เจา้หนา้ที$ตรวจสอบ(กรณีผูข้ออนุญาตเิป็นบคุคลธรรมดา) 
- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ใชห้นังสอืที$ทางราชการออกใหท้ี$มรีูป
ถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/ผูจั้ดการมายื$นแสดงตอ่เจา้หนา้ที$แทนได)้ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืสญัญาการนําเอกสารจดหมายเหตอุอกจากสํานกัหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาต ิตามหลกัเกณฑแ์ละเงื%อนไข 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ร่างสญัญาในการนําเอกสารจดหมายเหตอุอกไปเพื$อจัด
แสดง ซอ่มแซม หรอืเหตจํุาเป็นเพิ$มเตมิ) 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

6) 
 

แผนผงัแสดงที%ต ั1งของสถานที%ท ี%จะนําเอกสารจดหมายเหตไุปจดั
แสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 
6 เดอืนนับจากวนัที$ยื$นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที$เพื$อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที$
ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองใหใ้ชส้ถานที%เพื%อจดัแสดงเอกสารจดหมายเหตุ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เป็นหนังสอืที$ออกโดยเจา้ของหรอืผูค้รอบครองสถานที$จัด
แสดง) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื$องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยรั์บเรื$องรอ้งเรยีนฝ่ายบรหิารงานทั$วไป สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิถนนสามเสน 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 สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที$ 10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต

หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื$องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั ;น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื$องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื%อแบบฟอรม์ 
1) คําขอรับใบอนุญาตนําเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตแุหง่ชาตอิอกไปจัดแสดงนอกสถานที$ เป็นการ

ชั$วคราว 
(หมายเหต:ุ -)  

2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี$ขออนุญาตนําออกไปจากสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี;ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที$คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตนําเอกสารจดหมายเหตใุนหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาตอิอกไปจดัแสดงนอกสถานที$เป็นการช ั$วคราว 
หนว่ยงานที$ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื$อนไข  
1 

 
คําขอใบอนุญาตการนําเอกสารจดหมายเหตใุนหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาตอิอกไปจดัแสดงนอกสถานที$
เป็นการช ั$วคราว 
 

1 0 - � 

2 
 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี$ขออนุญาต
นําออกไปจากสํานกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
 

1 0 - � 

3 
 

แผนงาน/โครงการการจดัแสดงเอกสารจดหมาย
เหตุ 
 

2 0 - � 

4 
 

บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที$
ของรฐั 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที%เพื%อ
ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที%
ตรวจสอบ(กรณีผูข้อ
อนุญาตเิป็นบคุคลธรรมดา) 
- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล ใชห้นังสอืที%ทาง
ราชการออกใหท้ี%มรีูปถา่ย
ของกรรมการผูจั้ดการ/
ผูจั้ดการมายื%นแสดงตอ่
เจา้หนา้ที%แทนได)้ 

� 

5 
 

หนงัสอืสญัญาการนําเอกสารจดหมายเหตอุอกจาก
สํานกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิตามหลกัเกณฑแ์ละ
เงื$อนไข 
 

2 0 (ร่างสญัญาในการนํา
เอกสารจดหมายเหตุ
ออกไปเพื%อจัดแสดง 
ซอ่มแซม หรอืเหตจํุาเป็น
เพิ%มเตมิ) 

� 

6 
 

แผนผงัแสดงที$ต ั1งของสถานที$ท ี$จะนําเอกสาร
จดหมายเหตไุปจดัแสดง 
 

1 0 - � 

7 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็น
นติบิคุคล และตอ้งออกให ้
ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที%
ยื%นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที%เพื%อยนืยัน
ตวัตน/เจา้หนา้ที%ตรวจสอบ) 

� 

8 
 

หนงัสอืรบัรองใหใ้ชส้ถานที$เพื$อจดัแสดงเอกสาร
จดหมายเหตุ 
 

1 1 (เป็นหนังสอืที%ออกโดย
เจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
สถานที%จัดแสดง) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื$อนไข  
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตนําเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ
ออกไปจดัแสดงนอกสถานที$ เป็นการช ั$วคราว 
 

- � 
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 รายการเอกสาร เง ื$อนไข  
2 

 
บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี$ขออนุญาตนําออกไปจากสํานกัหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
 

- � 
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คําขอรับใบอนุญาตนําเอกสารจดหมายเหตุในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปจัดแสดงนอกสถานท่ี 

เปนการช่ัวคราว 

Application for a License to Temporarily Dispatch or take Archives out of  

National Archives for exhibition 

 

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

              Written at 

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

       Date         Month                   B.E. 

 ๑. ชื่อผูขอรับใบอนุญาต......................................................................................................................... 

     The applicant’s name 

  (๑)  เปนบุคคลธรรมดา       อายุ...............ป     สัญชาต ิ.............................................................. 
       Being a natural person   Age years    Nationality   
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
          
   (๒) เปนหางหุนสวนสามัญ 
       Being an ordinary partnership 
สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ..................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
 

 

 

สําหรับเจาหนาที่ผูกรอก 

For official use 

เลขรบัที่.................................................. 

Receipt No. 

วันที่........................................................ 

Date 

ผูรบัคําขอ................................................ 

Application recipient 
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อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
 
  (๓) เปนนติิบุคคลประเภท .............................................................................................................. 

           Being other kinds of juristic person (spectify) 

จดทะเบียนเม่ือ ...............................................................  เลขทะเบียนท่ี............................................................ 

Date of Registration          Register No. 

สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี ...................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 

Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
โดยมี ............................................. เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode   Country   Telephone Number 
 

๒. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

ออกไปเพ่ือ 

The applicant applies for a license to temporarily dispatch or take archives out of National 

Archives for :  

   จัดแสดง 

                  Exhibition 

    ซอมแซม 

                 Repairing 

    เหตุจําเปนอ่ืนใด 

                 Other case 
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             นําเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปเพ่ือจัดแสดงเปน 

การชั่วคราวออกไปท่ี (ระบุชื่อผูรับ)............................................................. 

      The applicant applies for a license to temporarily dispatch or take archives out 

of National Archives for exhibition.  (specify recipient’s name) 

อยูบานเลขท่ี .............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
Address No.    Trog/Soi         Road 
ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
รหัสไปรษณีย ............................................. เลขหมายโทรศัพท.................................. 
Postcode            Telephone Number 
      
 โดยจะนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปเพ่ือจัดแสดงเปนการ

ชัว่คราว ในวันท่ี................เดอืน...........................พ.ศ. ...........................ตามบัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุ

ดังกลาวท่ีขออนุญาตนําออกตามแบบแนบทายคําขอรับใบอนุญาตนี้               รวม................รายการ และ

นําเอกสารจดหมายเหตุมาคืนในวันท่ี ........... เดือน.....................พ.ศ................. 

 The above mentioned Archives, as appear in the list of archives of The National 

Archives to be taken out of National Archives made in the form attached herewith, shall be 

taken out the National Archives on date …………..month…………….B.E. .....……………..totally 

…..........……..items, shall be return to the National Archives on date ……….…… month…………. 

B.E. …………….. totally…………………………..items. 

 

๓. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตางๆ มาดวย คือ 

The applicant attaches herewith the related documents and evidence as follows :  

      (๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

 In the case where the applicant is a natural person; 

     (ก) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปเพ่ือจัด 

         แสดงเปนการชั่วคราว ตามแบบแนบทายคําขอนี้ 

          จํานวน ๒ ชุด 

         The list of the archives to be taken out of the National Archives made in the  

        form attached herewith.         2 copies;   

      (๒) ในกรณีผูรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนสามัญ 

 In the case where the applicant is a registered ordinary partnership; 

     (ก) สําเนาหรือภาพถายทะเบียนบานของหุนสวนจํากัด                                  จํานวน  ๒ ชุด 

         Copies or photocopies of the house register of the applicant;              2 copies;   
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     (ข) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปเพ่ือจัด 

         แสดงเปนการชั่วคราว ตามแบบแนบทายคําขอนี้ 

          จํานวน ๒ ชุด 

         The list of the archives to be taken out of the National Archives made in the  

        form attached herewith.         2 copies;   

 

       (๓) ในกรณีผูรับอนุญาตเปนนิติบุคคลประเภทอ่ืนๆ   

  In the case where the applicant is a juristic person 

                (ก) หนังสือแจงความประสงค                จํานวน ๒ ชุด 

           Request  letter           2 copies; 

       (ข) หนังสือรับรองความเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงการจดทะเบียน                        จํานวน ๒ ชุด 

            Letter of a certificate or evidence of juristic person status                2 copies; 

       (ค) หนังสือมอบอํานาจ                                                                     จาํนวน  ๒ ชุด 

            Letter of Authority                                                                      2 copies; 

 (ง) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีเก็บรักษาไวในหอจดหมายเหตุแหงชาติออกไปเพ่ือจัด          

     แสดงเปนการชั่วคราว ตามแบบแนบทายคําขอนี้ 

    จํานวน ๒ ชุด 

            The list of archives of National Archives to be taken out of National Archives   

                      made in the form attached herewith,       2 copies; 

 

รวม.......................ชุด 

         Total         copies 

 

๔. ในกรณีท่ีไดรับอนุญาต ผูขอรับอนญุาตจะวางหลักประกันเปนจํานวนเทากับราคาประเมินเอกสารจดหมาย

เหตุท่ีไดรับอนุญาตใหนําออกนอกหอจดหมายเหตุแหงชาติ เปนการชั่วคราว 

    The applicant shall upon the granting of license, deposit a security money amounting to 

assessed value of the archives to be temporarily dispatched of taken out of the National 

Archives, as follows.        

 ๔.๑ เงินสด จํานวน..........................................................บาท (....................................................) 

                 Cash in an amount of ………………………………………. Baht (..................................................) 

  ๔.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา................................. บาท (...................................................) 

       The Thai Government bond in an amount of …………………………………………….....…Baht 

                (.....................................................................................................................................................) 
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 ๔.๓ พันธบัตรรัฐวสิาหกิจท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกันราคา .......................................................... บาท         

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

      The State enterprise bond as guaranteed by Thai Government bond in an amount  

                of…………………………………………………………………Baht (.............................................................) 

 ๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนเงินจํานวน ................................................................บาท 

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

      The letter of guarantee of a commercial bank in an amount of ……………….....…Baht 

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

 

เพ่ือเปนหลักประกันวาจะสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีไดรับอนุญาตสงออกนอกสํานักหอจดหมาย

เหตุแหงชาติ เปนการชั่วคราวกลับเขามาในสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

ใบอนุญาต 

For securing that the archives licensed to be temporarily dispatched or taken out of 

National Archives shall be brought back into National Archives within the period as specified 

in the license. 

 ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตไดรับใบอนุญาตสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุออกนอกสํานักหอจดหมาย

เหตุแหงชาติเปนการชั่วคราว  และไดสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุนั้นออกนอกสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติแลว หากผูรับใบอนุญาตไมไดสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุดังกลาวกลับเขามาในสํานักหอจดหมาย

เหตุแหงชาติภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตผูรับใบอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนจํานวนเงิน

สิบเทาของราคาประเมินของเอกสารจดหมายเหตุนั้น 

 In the case where the license to temporarily dispatch or take the archives out of 

National Archives has been given to the applicant and the archives has been dispatched or 

taken out of National Archives if the licensee fails to bring the archives back into National 

Archives within the period as specified in the license, the licensee allows the licensor to fine 

in and amount of tenfold to the assessed value of such 

 

    (ลายมือชื่อ)    ผูขอรับใบอนุญาต 

    (Signature)     The Applicant 

 

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

หมายเหตุ: ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

Remark: Put the sign  into the box  in front of the required statement. 
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บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตนําออกไปจากสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

The list of the archives to be out of the National Archives  

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทเอกสาร รายละเอียด จํานวน ขนาด หมายเหตุ 

 

 

           เอกสาร 

           texual archives 

           ภาพถาย 

           photograph 

           ฟลมเนกาตีฟ 

           negative 

           ฟลมกระจก 

           Glass plate 

           สไลด 

           slide 

           แผนท่ี 

           map 

           แผนผัง 

           chart, sketch 

           แบบแปลน 

           plan, drawing 

           แถบบันทึกเสียง 

           tape 

           แถบบันทึกภาพ   

           เคล่ือนไหว 

           Video, 

           U-Matic tape 

           ซีดี 

           CD 

           อ่ืน ๆ 

          others 

          (ระบุ)................... 

    

 

หมายเหตุ: ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

Remark: Put the sign  into the box  in front of the required statement. 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวด 3 การคุม้ครองเอกสารจดหมายเหต ุมาตรา 20 กําหนดหา้มมใิห ้
ผูใ้ดสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักร เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากอธบิดกีรมศลิปากรโดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตร ีหากฝ่าฝืนตอ้งระวางโทษจําคกุไมเ่กนิสามปี หรอืปรับไมเ่กนิหกหมื7นบาท หรอืทั 8งจําทั 8งปรับ 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ7มเตมิไดใ้น
ขณะนั8น ผูรั้บคําขอและผูย้ื7นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื7นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ7มเตมิ หากผูย้ื7นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ7มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที7กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที7จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื7นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื7นเอกสารเพิ7มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั8นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 8นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ7มนับระยะเวลาตั 8งแตเ่จา้หนา้ที7ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที7ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 8งนี8จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื7นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที7พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที7ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
ที7อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที7ทางราชการกําหนด) ตั 8งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที7ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูท้ี7จะสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักรยื7น
ขอใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายบรหิารงานทั7วไป))  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
ผูอํ้านวยการสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
พจิารณาและนําเสนออธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายบรหิารงานทั7วไป))  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

3) - 
อธบิดกีรมศลิปากรขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรวีา่การกระทรวง
วฒันธรรม (หมายเหต:ุ (กระทรวงวัฒนธรรม))  

3 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขออนุญาตสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใหร้ะบวุตัถปุระสงคใ์นการสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักร 
สถานที7ที7จะสง่ รวมทั 8งระยะเวลาในการสง่หรอืนําออกนอกราชอาณาจักร
สาํหรับกรณีสง่หรอืนําออกไปชั7วคราว) 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
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ลําดบั ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี ขออนุญาตนําออกนอก
ราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

3) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที ของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที7เพื7อยนืยันตวัตน/
เจา้หนา้ที7ตรวจสอบ (กรณีผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา) 
- -กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ใชห้นังสอืที7ทางราชการออกใหท้ี7มรีูป
ถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/ผูจั้ดการ มายื7นแสดงตอ่เจา้หนา้ที7แทนได)้ 

กรมการปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ในกรณีผูย้ื7นคําขออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกใหไ้ม่
เกนิ 6 เดอืนนับจากวนัที7ยื7นคําขออนุญาต นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่
เจา้หนา้ที7เพื7อยนืยันตัวตน/เจา้หนา้ที7ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ในกรณีที7ผูย้ ื7นคําขออนุญาตเป็นนิติบิคุคล) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื7องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ -)  

2) สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิถนนสามเสน เขตดสุติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศพัท ์: 0 2356 5440,0 
2281 1599 ตอ่ 103,230 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th / เว็บไซตข์องสํานักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิwww.nat.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที7 10 ถ.เทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง เขต
หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที7 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที7 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื7องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 8น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
ศนูยรั์บเรื7องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
1) คําขอรับใบอนุญาตสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั7วคราว 

(หมายเหต:ุ -)  
2) บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี7ขออนุญาตนําออกนอกราชอาณาจักร 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี8ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที7คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 24/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอกราชอาณาจกัร 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื อนไข  
1 

 
คําขออนุญาตสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอก
นอกราชอาณาจกัร 
 

1 0 (ใหร้ะบวุตัถปุระสงคใ์นการ
สง่หรอืนําออกนอก
ราชอาณาจักร สถานที'ที'จะ
สง่ รวมทั (งระยะเวลาในการ
สง่หรอืนําออกนอก
ราชอาณาจักรสําหรับกรณี
สง่หรอืนําออกไปชั'วคราว) 

� 

2 
 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี ขออนุญาตนํา
ออกนอกราชอาณาจกัร 
 

1 0 - � 

3 
 

บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที 
ของรฐั 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที'เพื'อ
ยนืยันตวัตน/เจา้หนา้ที'
ตรวจสอบ (กรณีผูข้อ
อนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา) 
- -กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล ใชห้นังสอืที'ทาง
ราชการออกใหท้ี'มรีูปถา่ย
ของกรรมการผูจั้ดการ/
ผูจั้ดการ มายื'นแสดงตอ่
เจา้หนา้ที'แทนได)้ 

� 

4 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ในกรณีผูย้ื'นคําขออนุญาต
เป็นนติบิคุคล และตอ้งออก
ใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจาก
วนัที'ยื'นคําขออนุญาต นํา
เอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่
เจา้หนา้ที'เพื'อยนืยันตัวตน/
เจา้หนา้ที'ตรวจสอบ) 

� 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (ในกรณีที'ผูย้ ื'นคําขอ
อนุญาตเป็นนิติบิคุคล) � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื อนไข  
1 

 
คําขอรบัใบอนุญาตสง่หรอืนําเอกสารจดหมายเหตอุอกนอก
ราชอาณาจกัรเป็นการช ั วคราว 
 

- � 

2 
 

บญัชรีายการเอกสารจดหมายเหตทุี ขออนุญาตนําออกนอก
ราชอาณาจกัร 
 

- � 

 
 

311



                     

 

 

 

 
 

คําขอรับใบอนุญาตสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

Application for a License to Temporarily Dispatch or Take 

Archives out of the Kingdom 

 

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

 Written at 

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

      Date      Month                        B.E. 

๑. ชื่อขอรับใบอนุญาต ............................................................................................................................................ 
    The applicant’s name 
    (๑)  เปนบุคคลธรรมดา       อายุ...............ป     สญัชาติ ............................................................................ 
     Being a natural person   Age years    Nationality   
    อยูบานเลขท่ี ............................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
    Address No.       Trog/Soi            Road 
    ตาํบล/แขวง .............................................. อําเภอ/เขต............................................ จงัหวัด............................. 
    Tambol/Khwaeng (Sub-District)    Amphoe/Khet (District)           Changwat (Province) 
    รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ....................................... เลขหมายโทรศัพท.................................. 
     Postcode       Country      Telephone Number 
 
    (๒) เปนหางหุนสวนสามัญ 
    Being an ordinary partnership 
   สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ..................................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน.................................... 
   Address No.         Trog/Soi          Road 
   ตําบล/แขวง ............................................... อําเภอ/เขต......................................... จังหวัด................................ 
   Tambol/Khwaeng (Sub-District)    Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
   รหัสไปรษณีย .............................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
   Postcode     Country     Telephone Number 
   โดยมี ........................................ เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ....................................... 
   Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
  อยูบานเลขท่ี .......................................  ตรอก/ซอย........................................... ถนน..................................... 
   Address No.           Trog/Soi        Road 

 

 

สําหรับเจาหนาที่เปนผูกรอก 
For official use 

 
เลขรับท่ี.............................................. 
Receipt No. 
วันท่ี.................................................... 
Date 
ผูรับคําขอ........................................... 
Application recipient 
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- ๒ - 

 
     ตําบล/แขวง ......................................... อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
     Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
     รหัสไปรษณีย ........................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
     Postcode   Country   Telephone Number 
 
      (๓) เปนนิติบุคคลประเภท ...................................................................................................................... 

      Being other kinds of juristic person (spectify) 

     จดทะเบียนเม่ือ ........................................................  เลขทะเบียนท่ี............................................................ 

      Date of Registration                  Register No. 

     สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี .......................... ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 

      Address No.   Trog/Soi         Road 
     ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
     Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
     รหัสไปรษณีย ........................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
      Postcode   Country   Telephone Number 
     โดยมี ...................................... เปนผูดําเนินกิจการ อายุ..............ป   สัญชาติ..................................... 
      Represented by  as business operator   Age years   Nationality 
     อยูบานเลขท่ี ......................................  ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................. 
     Address No.   Trog/Soi         Road 
     ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต............................................ จังหวัด............................. 
     Tambol/Khwaeng (Sub-District) Amphoe/Khet (District)        Changwat (Province) 
     รหัสไปรษณีย ........................  ประเทศ ........................................ เลขหมายโทรศัพท.................................. 
     Postcode   Country   Telephone Number 
 

๒. ผูขอรับใบอนุญาตขอรับใบอนุญาตสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

    ตามมาตรา ๒๐ เพ่ือจะ 

    The applicant applies for a license to temporarily dispatch or take archives out of the      

    Kingdom under section 20 in order to: 

 สงเอกสารจดหมายเหตุออกไปยัง (ระบุชื่อผูรับ)...........................................................................................

อยูเลขท่ี.................................... เมือง................................................... ประเทศ................................................ 

Dispatch the archives to (specify recipient’s name)………………………………….... ……………................... 

   Address No. …………………….... City…………………………………………. Country………………….....………………… 
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- ๓ - 

 

    นําเอกสารจดหมายเหตุออกไปยัง (ระบุชื่อผูรับ)............................................................................................ 

        อยูเลขท่ี.................................... เมือง................................................... ประเทศ........................................... 

        Take the archives to (specify recipient’s name)……………………… ………………………………….............. 

        Address No. …………………….... City…………………………………………. Country…………………….……………… 

        โดยจะสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักรภายในวันท่ี.................................................... 

        เดือน............................. พ.ศ. ...................... ตามบัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงหรือ 

        นําออกนอกราชอาณาจักรตามแบบแนบทายคําขอรับในอนุญาตนี้  รวม....................รายการ 

        The above mentioned objects of archives, as appear in the list of archives to be  

        exported or taken out of the Kingdom made in the form attached herewith,  

        shall be exported or taken out of the Kingdom within the date………..…month…………………..  

        B.E. ………..……… totally…………………items 

 

๓. เอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว ไดมาจาก 

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

    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   เม่ือวันท่ี.............. เดือน................................ พ.ศ. .........................ตามหลักฐานหรือคํารับรองท่ีแนบมาพรอมนี้ 

   The archives to be temporarily dispatched or taken out of the Kingdom acquired from 

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

   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

   on the date……............…month………..........……..B.E. …….........……. . The evidence or representation 

   of such acquisition is attached herewith. 

 

๔. ผูขอรับใบอนุญาต (The applicant)  

    ไดนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรมาใหทําการตรวจพิสูจน 

        bring the archives to be exported or taken out of the Kingdom for identification. 

        และขอใหทําการตรวจพิสูจนเอกสารจดหมายเหตุดังกลาว ณ............................................................... 

        But request those items to be identified at............................................................................... 
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๕. พรอมกับคําขอนี้ ผูขอรับใบอนุญาตไดแนบเอกสารและหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ 

    The applicant attaches herewith the related documents and evidence as follows : 

    (๑) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

             In the case where the applicant is a natural person; 

             (ก) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงออกนอกราชอาณาจักรตามแบบแนบทาย 

       คําขอนี้           จํานวน ๒ ชุด 

                 the list of the archives to be exported or taken out of the Kingdom made  

       in the form attached herewith         2 copies; 

             (ข) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเอกสารจดหมายเหตุ 

  จํานวน ๒ ชุด 

      the evidence or representation stating ownership or possessory right over the  

      archives             2 copies; 

             (ค) สําเนาเอกสารจดหมายเหตุท่ีจะขอสงหรือนําออกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว     จํานวน ๑ ชุด 

                 Copies of the archives to be temporarily Dispatch or take archives out of the  

      Kingdom             1 copies; 

 

     (๒) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนหางหุนสวนสามัญ 

              In the case where the applicant is an ordinary partnership; 

             (ก) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงออกนอกราชอาณาจักรตามแบบแนบทาย 

       คําขอนี้           จํานวน ๒ ชุด 

                 the list of the archives to be exported or taken out of the Kingdom made in the  

       form attached herewith         2 copies; 

              (ข) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเอกสารจดหมายเหตุ 

  จํานวน ๒ ชุด 

                 the evidence or representation stating ownership or possessory right over  

       the archives.           2 copies; 

             (ค) สําเนาเอกสารจดหมายเหตุท่ีจะขอสงหรือนําออกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว   จํานวน ๑ ชุด 

                 Copies of the archives to be temporarily Dispatch or take archives out of  

       the Kingdom.          1 copies; 
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    (๓) ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคลประเภทอ่ืนๆ 

    In the case where the applicant is a juristic person; 

(ก) หนังสือรับรองความเปนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงการจดทะเบียน                      จํานวน ๒ ชุด 

     Letter of certificate or evidence of the juristic person             2 copies; 

(ข) หนังสือมอบอํานาจ                 จํานวน ๒ ชุด 

     Letter of authority           2 copies; 

             (ค) บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตสงออกนอกราชอาณาจักรตามแบบแนบทายคําขอนี้ 

จํานวน ๒ ชุด 

                  the list of the archives to be exported or taken out of the Kingdom made in  

        the form attached herewith                          2 copies; 

(ง) หลักฐานหรือคํารับรองแสดงวาเปนผูมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองเอกสารจดหมายเหต ุ                                

จํานวน ๒ ชุด 

                  the evidence or representation stating ownership or possessory right over  

        the archives.                  2 copies; 

             (จ) สําเนาเอกสารจดหมายเหตุท่ีจะขอสงหรือนําออกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จํานวน ๑ ชุด 

                  Copies of the archives to be temporarily Dispatch or take archives out of  

        the Kingdom.                  1 copies; 

 

   รวม.....................ชุด 

                       Total         copies 

 

๖. ในกรณีท่ีไดรับอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตจะวางหลักประกันเปนจํานวนเทากับราคาประเมินเอกสาร 

   จดหมายเหตุท่ีไดรับอนุญาตใหสงออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  

    ๖.๑ เงินสด จํานวน..............................................บาท  (....................................................................) 

             Cash in an amount of……………………….…Baht  (.................................................................... 

    ๖.๒ พันธบัตรของรัฐบาลไทย ราคา.............................บาท  (.............................................................) 

              The Thai Government bond in an amount of………….......….………………………..….…Baht   

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

    ๖.๓ พันธบัตรรัฐวิสาหกิจท่ีรัฐบาลไทยคํ้าประกันราคา ราคา.............................................................บาท 

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

             The State enterprise bond as guaranteed by Thai Government bond in  

   an amount of…………………………..…………………..….…Baht  (.........................................................) 

316



- ๖ - 

 

    ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร เปนเงินจํานวน....................................................................บาท  

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

             The letter of guarantee of a commercial bank in  

   an amount of……..……………………......................….…Baht (..........................................................) 

 

เพ่ือเปนหลักประกันวาจะสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุท่ีไดรับอนุญาตสงออกนอกราชอาณาจักร 

เปนการชั่วคราวกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต 

For securing that the archives licensed to be temporarily dispatched or taken out  

of the Kingdom shall be brought back into the Kingdom within the period as specified in the 

license. 

ในกรณีผูขอรับใบอนุญาตไดรับใบอนุญาตสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร 

เปนการชั่วคราว และไดสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุนั้นออกนอกราชอาณาจักรแลว หากผูรับใบอนุญาต 

ไมไดสงหรือนําเอกสารจดหมายเหตุดังกลาวกลับเขามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

ใบอนุญาต ผูรับใบอนุญาตยินยอมใหผูอนุญาตปรับเปนจํานวนเงินสิบเทาของราคาประเมินของเอกสารจดหมาย

เหตุนั้น 

   In the case where the license to temporarily dispatch or take the archives out 

of the Kingdom has been given to the applicant and the archives has been dispatched or taken 

out of the Kingdom, if the licensee fails to bring the archives back into the Kingdom within the 

period as specified in the license, the licensee allows the licensor to fine in and amount of tenfold 

to the assessed value of such 

 

     (ลายมือชื่อ)     ผูขอรับใบอนุญาต 

     (Signature)               The Applicant 
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บัญชีรายการเอกสารจดหมายเหตุท่ีขออนุญาตนําออกนอกราชอาณาจักร 

The list of the archives to be out of the Kingdom  

 

ลําดับ

ท่ี 
ประเภทเอกสาร รายละเอียด จํานวน ขนาด หมายเหตุ 

 

 

           เอกสาร 

           texual archives 

           ภาพถาย 

           photograph 

           ฟลมเนกาตีฟ 

           negative 

           ฟลมกระจก 

           Glass plate 

           สไลด 

           slide 

           แผนท่ี 

           map 

           แผนผัง 

           chart, sketch 

           แบบแปลน 

           plan, drawing 

           แถบบันทึกเสียง 

           tape 

           แถบบันทึกภาพ   

           เคล่ือนไหว 

           Video, 

           U-Matic tape 

           ซีดี 

           CD 

           อ่ืน ๆ 

          others 

          (ระบุ)................... 

    

 

หมายเหตุ: ใหใสเครื่องหมาย  ในชอง  หนาขอความท่ีตองการ 

Remark: Put the sign  into the box  in front of the required statement. 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การผลติหรอืทําซํ �าจดหมายเหตใุนเชงิพาณิชย ์
หนว่ยงานที(ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื(อนไข (ถา้ม)ี ในการยื(นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพ.ศ.2556 หมวด 2 สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิมาตรา 16 กําหนดวา่ ผูใ้ด
ประสงคจ์ะทําการผลติหรอืทําซํ/าเอกสารจดหมายเหตทุี1เก็บรักษาอยูใ่นหอจดหมายเหตแุหง่ชาตไิมว่า่ทั /งหมดหรอืบางสว่นเพื1อ
ประโยชนใ์นเชงิพาณิชย ์ตอ้งยื1นคําขออนุญาตและไดรั้บอนุญาตเป็นหนังสอืจากอธบิดกีรมศลิปากร กอ่นเริ1มดําเนนิการ หากฝ่า
ฝืนตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิ 100,000 บาท (หนึ1งแสนบาท) 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ1มเตมิไดใ้น
ขณะนั/น ผูรั้บคําขอและผูย้ื1นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื1นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ1มเตมิ หากผูย้ื1นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ1มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที1กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที1จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื1นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื1นเอกสารเพิ1มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั/นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั /นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ1มนับระยะเวลาตั /งแตเ่จา้หนา้ที1ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที1ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั /งนี/จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื1นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที1พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที(ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที1ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
ที1อยู่: 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  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที1ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที1ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที(รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 11 วนั 
ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที(รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื1นหนังสอืพรอ้มแบบฟอรม์การผลติ การทําซํ/าในเชงิพาณชิย ์
แจง้ความประสงคข์อทําสาํเนา โดยมรีายละเอยีดวตัถปุระสงค์
ของการทําสําเนา จํานวนที1จะผลติและหลกัฐานของผูข้อ
ดําเนนิการ (หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร))  

1 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

2) การพจิารณา 
นําเขา้พจิารณาในที1ประชมุสาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ
เพื1อใหค้ณะกรรมการมมีตเิห็นชอบและเสนออธบิดกีรมศลิปากร 
(หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร))  

5 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาลงนามและทําหนังสอืแจง้ตอบผูย้ื1น
ความประสงค ์
(หมายเหต:ุ (กลุม่เอกสารจดหมายเหตแุละบรกิาร))  

5 วนั สาํนักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต ิ

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืคําขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใหร้ะบคุวามประสงคห์รอืวตัถปุระสงคใ์นการผลติ พรอ้มดว้ย
จํานวนที1จะผลติ) 

- 

319



ลําดบั ชื(อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ(มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที(ของรฐั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที1เพื1อยนืยันตวัตน,ในกรณี
ผูข้ออนุญาตเป็นบคุคลธรรมดา, ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล 
ใชห้นังสอืที1ทางราชการออกใหท้ี1มรีูปถา่ยของกรรมการผูจั้ดการ/ผูจั้ดการ 
มายื1นแสดงตอ่เจา้หนา้ที1แทนได)้) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืพระราชทานพระบรมราชานุญาต/พระราชานุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ถา้เอกสารดงักลา่วเป็นเรื1องเกี1ยวเนื1องดว้ยพระบรมวงศานุวงศ)์ 

- 

4) 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของลขิสทิธิ7 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(ถา้เอกสารดงักลา่วยังอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของกฎหมาย
ลขิสทิธิT) 

สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ

5) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีที1เป็นนติบิคุคล) 

- 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ใชส้าํหรับกรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล และตอ้งออกให ้
ไมเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที1ยื1นคําขออนุญาต นําเอกสารตัวจรงิมาแสดงตอ่
เจา้หนา้ที1เพื1อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การผลติ การทําซํ�าด้วยเครื(องถ่ายเอกสารกระดาษขนาด A4  
(สําหรบัสญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))  

 คา่ธรรมเนยีม 6 บาท 
  
 

2) การผลติ การทําซํ�าดว้ยเครื(องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด A4  
(สําหรบัสญัชาตอิื(น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))   

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

3) การผลติ การทําซํ�าดว้ยเครื(องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด F4  
(สําหรบัสญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))   

 คา่ธรรมเนยีม 6 บาท 
  
 

4) การผลติ การทําซํ�าดว้ยเครื(องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด F4  
(สําหรบัสญัชาตอิื(น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

5) การผลติ การทําซํ�าดว้ยเครื(องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด A3 
(สําหรบัสญัชาตไิทย) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 16 บาท 
  
 

6) การผลติ การทําซํ�าดว้ยเครื(องถ่ายเอกสาร กระดาษขนาด A3  
(สําหรบัสญัชาตอิื(น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

7) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 3 x 5 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

8) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 3 x 5 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตอิื(น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 90 บาท 
  
 

9) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 5 x 7 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 120 บาท 
  
 

10) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 5 x 7 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตอิื(น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 360 บาท 
  
 

11) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 8 x 10 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 210 บาท 
  
 

12) การผลติ การทําซํ�าภาพถา่ยขาวดํา ขนาด 8 x 10 นิ�ว (สําหรบั
สญัชาตอิื(น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 630 บาท 
  
 

13) การผลติ การทําซํ�าภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็น
ไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R ความ
ละเอยีดของภาพ 200 dpi (สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

14) การผลติ การทําซํ�าภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็น
ไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R ความ
ละเอยีดของภาพ 200 dpi (สญัชาตอิื(น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

15) การผลติ การทําซํ�าภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็น
ไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R ความ
ละเอยีดของภาพ 800 dpi (สญัชาตไิทย) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 270 บาท 
  
 

16) การผลติ การทําซํ�าภาพจากสไลด ์ฟิลม์เนกาตฟี และภาพถา่ย เป็น
ไฟลด์จิติลับนัทกึบน CD-R CD+R DVD-R และ DVD+R ความ
ละเอยีดของภาพ 800 dpi (สญัชาตอิื(น) ภาพละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 810 บาท 
  
 

17) การผลติ การทําซํ�าแผนที( แผนผงั หรอืแบบแปลนซึ(งเป็นภาพขาว
ดําหรอืภาพส ีคดิค่าบรกิารนําสําเนาออกไปทําที(รา้นคา้นอกหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาต ิ(แผน่ละ) 
(หมายเหต:ุ (- สว่นคา่ผลติ การทําซํ/าเอกสารจดหมายเหตเุก็บตามราคา
ที1รา้นคา้กําหนด 
- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรื1อง 
อตัราคา่ทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))  

 คา่ธรรมเนยีม 40 บาท 
  
 

18) การผลติ การทําซํ�าไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์ลงบน
กระดาษขนาด A4 (สําหรบัสญัชาตไิทย) แผน่ละ 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 

19) การผลติ การทําซํ�าไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์ลงบน
กระดาษขนาด A4 (สําหรบัสญัชาตอิื(น) แผน่ละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 30 บาท 
  
 

20) การผลติ การทําซํ�าไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์เป็น
ไมโครฟิลม์ขนาด 35 มม. (สําหรบัสญัชาตไิทย) มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรม
ศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 2,400 บาท 
  
 

21) การผลติ การทําซํ�าไมโครฟิลม์ กรณีทําสําเนาไมโครฟิลม์เป็น
ไมโครฟิลม์ขนาด 35 มม. (สําหรบัสญัชาตอิื(น) มว้นละ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 4,000 บาท 
  
 

22) การผลิต  การทํา ซํ�าภาพเคลื(อนไหว และแถบบ ันทึกเสียง 
ภาพเคลื(อนไหวระบบ Analog นาทลีะ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

23) การผลติ การทําซํ�าภาพเคลื(อนไหว และแถบบนัทกึเสยีง แถบ
บนัทกึเสยีงระบบ Analog นาทลีะ 
(หมายเหต:ุ (รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศ 
กรมศลิปากร เรื1อง อตัราคา่ทําสาํเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ)) 

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

24) การผลิต  การทํา ซํ�าภาพเคลื(อนไหว และแถบบ ันทึกเสียง 
ภาพเคลื(อนไหวดว้ย VCD หรอื DVD หรอืบนัทกึเป็นไฟล ์MPEG2 
(10 นาทแีรก) 
(หมายเหต:ุ (- เกนิกวา่ 10 นาท ีนาทลีะ 20 บาท 
- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําสาํเนาเทา่กบั 10 นาท ี
- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรื1อง 
อตัราคา่ทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

25) การผลติ การทําซํ�าภาพเคลื(อนไหว และแถบบนัทกึเสยีง แถบ
บนัทกึเสยีงที(บนัทกึเป็นไฟล ์MP3 หรอื WAV (10 นาทแีรก) 
(หมายเหต:ุ (- เกนิกวา่ 10 นาท ีนาทลีะ 10 บาท 
- กรณีไมถ่งึ 10 นาท ีเสยีคา่ธรรมเนยีมการทําสาํเนาเทา่กบั 10 นาท ี
- รอพจิารณาปรับปรุงคา่ธรรมเนยีมใหม ่โดยใชป้ระกาศกรมศลิปากร เรื1อง 
อตัราคา่ทําสําเนาเอกสารจดหมายเหต ุและคา่บรกิารอื1นๆ))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื1องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) สาํนักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิ 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 / เว็บไซตข์องสํานักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิwww.nat.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที1 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์02 209 3561 (หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที1 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที1 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื1องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั /น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
- 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 
 
ศนูยรั์บเรื1องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื(อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหตุ 
**คูม่อืสําหรับประชาชน การผลติหรอืทําซํ/าจดหมายเหตใุนเชงิพาณชิย ์สามารถใหบ้รกิารไดเ้มื1อมรีะเบยีบ ประกาศ แบบฟอรม์ 
ที1ใชบ้งัคบัตามพระราชบญัญัตจิดหมายเหตแุหง่ชาต ิพุทธศักราช 2556 แลว้ (ปัจจบุรักลุม่นติกิาร กรมศลิปากร กําลงัพจิารณา
อยู่) 
 
ผูข้อทําสาํเนาภาพเคลื1อนไหว หรอืเทปบนัทกึเสยีงจะตอ้งนําแถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีงวดิทิศัน ์หรอื DVD มาเอง หากผู ้
ขอทําสําเนาไม่ไดนํ้ามาและประสงคจ์ะใชว้สัดขุองหอจดหมายเหตแุหง่ชาตใิหช้าํระคา่แถบบนัทกึภาพ แถบบนัทกึเสยีง แผน่
บนัทกึ VCD หรอื DVD ในอตัราดงัตอ่ไปนี/ 
 
 
 แผน่ Compact Disc สาํหรับบันทกึ VCD หรอื DVD  แผน่ละ 60 บาท 
 แถบบนัทกึภาพ มว้นละ 200 บาท 
 แถบบนัทกึเสยีง มว้นละ 100 บาท 
 
 
ทั /งนี/ตอ้งมอบเอกสารที1จัดทําเพื1อจําหน่ายเสร็จเรยีบรอ้ย ใหส้ํานักหอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิจํานวน 10 ชดุ เพื1อเก็บเป็นตัวอยา่ง 
 
 
 

เอกสารฉบบันี/ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที1คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การผลติหรอืทําซํ �าจดหมายเหตใุนเชงิพาณิชย ์
หนว่ยงานที%ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื%อนไข  
1 

 
หนงัสอืคําขออนุญาต 
 

1 1 (ใหร้ะบคุวามประสงคห์รอื
วตัถปุระสงคใ์นการผลติ 
พรอ้มดว้ยจํานวนที'จะผลติ) 

� 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน/บตัรประจําตวัเจา้หนา้ที%
ของรฐั 
 

1 0 (นําเอกสารตัวจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที'เพื'อยนืยัน
ตวัตน,ในกรณีผูข้ออนุญาต
เป็นบคุคลธรรมดา, ในกรณี
ผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล 
ใชห้นังสอืที'ทางราชการ
ออกใหท้ี'มรีูปถา่ยของ
กรรมการผูจั้ดการ/ผูจั้ดการ 
มายื'นแสดงตอ่เจา้หนา้ที'
แทนได)้) 

� 

3 
 

หนงัสอืพระราชทานพระบรมราชานุญาต/
พระราชานุญาต 
 

1 1 (ถา้เอกสารดงักลา่วเป็น
เรื'องเกี'ยวเนื'องดว้ยพระบรม
วงศานุวงศ)์ 

� 

4 
 

หนงัสอืยนิยอมจากเจา้ของลขิสทิธิ/ 
 

1 1 (ถา้เอกสารดงักลา่วยังอยู่
ภายใตก้ารคุม้ครองของ
กฎหมายลขิสทิธิ;) 

� 

5 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (กรณีที'เป็นนติบิคุคล) � 
6 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (ใชส้าํหรับกรณีผูข้อ
อนุญาตเป็นนติบิคุคล และ
ตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน
นับจากวนัที'ยื'นคําขอ
อนุญาต นําเอกสารตวัจรงิ
มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที'เพื'อ
ยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื%อนไข  
ไมพ่บแบบฟอรม์คําขออนุญาต 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอนสุาวรยีแ์หง่ชาต ิ
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะทําการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตติอ้งยื&นคําขออนุญาตตอ่อธบิดกีรมศลิปากรพรอ้มเอกสารตามที&กําหนดใน
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจําลองพระพุทธรูปสําคญั พ.ศ.2520 
2. เจา้หนา้ที&ที&ไดรั้บมอบหมายจะตรวจสอบพระราชประวตัขิองพระมหากษัตรยิห์รอืประวัตขิองบคุคลสาํคัญที&จะขออนุญาต
กอ่สรา้งอนุสาวรยี ์ตลอดจนเหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้ง สถานที&ประดษิฐาน รูปลักษณะ/แบบรายการ/ขนาดของ
อนุสาวรยี ์คําจารกึ รายละเอยีดในการกอ่สรา้ง ประวตัขิองประตมิากร และหน่วยงาน/บคุคลที&รับผดิชอบในการกอ่สรา้งพระบรม
ราชานุสาวรยี ์หรอือนุสาวรยีบ์คุคลสําคญั 
3. สถานที&ที&จะประดษิฐานอนุสาวรยีต์อ้งเป็นสถานที&ที&ประชาชนสามารถเขา้ไปสกัการะไดส้ะดวก และตอ้งเป็นที&สถานที&ที&สงา่
งามและสอดคลอ้งกบักบัประวัตขิองพระมหากษัตรย ์หรอืบคุคลสําคญัทจีะขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
4. ในกรณีที&เป็นการขออนุญาตกอ่สรา้งพระบรมราชานุสาวรยีข์องพระมหากษัตรยิใ์นพระบรมราชจักรวีงศ ์เมื&อกรมศลิปากร
พจิารณาใหค้วามเห็นชอบรูปแบบแลว้จะตอ้งนําเสนอรัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพื&อนําความกราบบงัคมทลูขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผา่นสาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
5. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการกอ่สรา้งอนุสาวรยีใ์หอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้ออนุญาต ทั =งนีรวมถงึคา่ใชจ้า่ยของเจา้หนา้ที&กรม
ศลิปากรที&ตอ้งเดนิทางไปตรวจสอบสถานที&ประดษิฐานอนุสาวรยีด์ว้ย 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ&มเตมิไดใ้น
ขณะนั=น ผูรั้บคําขอและผูย้ื&นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื&นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ&มเตมิ หากผูย้ื&นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ&มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที&กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที&จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื&นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื&นเอกสารเพิ&มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั=นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั =นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ&มนับระยะเวลาตั =งแตเ่จา้หนา้ที&ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที&ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั =งนี=จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื&นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที&พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที&ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์0 2221 7811/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั =งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที&ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที&ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร 
93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73710  
โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั =งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที&ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 76 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้ออนุญาตยื&นหนังสอืขออนุญาตพรอ้มดว้ยเอกสาร
ประกอบการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบดว้ย))  

1 วนัทําการ กรมศลิปากร 
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ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที&ที&ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบพระราชประวตัขิอง
พระมหากษัตรยิห์รอืบคุคลสําคัญ ตลอดจนสถานที&ประดษิฐาน 
รูปแบบ รายละเอยีดการกอ่สรา้ง ประวตัปิระตมิากร หน่วยงาน/
นติบิคุคลที&รับผดิชอบการกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์คําจารกึ เพื&อ
รวบรวมนําเสนอเขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการอนุสาวรยี์
แหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ (สาํนักชา่งสบิหมู ่สาํนักสถาปัตยกรรม และสํานัก
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบ))  

30 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

3) การพจิารณา 
คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิพจิารณารายละเอยีดเกี&ยวกับ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิไดแ้ก ่สถานที&ประดษิฐาน 
เหตผุลในการกอ่สรา้ง ผลงาน/ประวตัปิระตมิากร รูปตน้แบบของ
อนุสาวรยี ์แบบแทน่ฐานประดษิฐาน และคําจารกึ เพื&อมมีตวิา่
เห็นชอบหรอืไมเ่ห็นชอบ โดยการพจิารณาจะคํานงึถงึประโยชน์
ในทางสรา้งสรรคเ์พื&อสง่เสรมิและนอ้มนําใจมหาชนใหรํ้าลกึถงึ
เกยีรตคิณุของบคุคลสาํคัญของชาตแิละ การธํารงรักษา
เอกลักษณ์และความมั&นคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
เป็นประการสําคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ในกรณีที&คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิเห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์กรมศลิปากรจะมหีนังสอืแจง้ผูข้ออนุญาต
ทราบ 
(หมายเหต:ุ (1)กรณีคณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาตเิห็นชอบ
การกอ่สรา้งอนุสาวรยีด์งักลา่วเป็นพระบรมราชานุสาวรยีข์อง
พระมหากษัตรยิใ์นพระบรมราชจักรวีงศ ์กรมศลิปากรจะนําเสนอ
เรื&องตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพื&อนําความกราบ
บงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผา่นสาํนัก
เลขาธกิารคณะรัฐมนตร(ี30 วนัทําการ) 2)สาํนักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรแีจง้พระบรมราชวนิจิฉัยใหก้รมศลิปากรทราบ (ทั =งนี=
สดุแตจ่ะมพีระบรมราชวนิจิฉัยแจง้จากสํานักพระราชวงัเมื&อใด) 
3)กรมศลิปากรแจง้การไดรั้บพระบรมราชานุญาตหรอืไม่ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบ))  

15 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์(สําหรบัสว่นราชการ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีประชาชนทั&วไป/นติบิคุคล ใหย้ื&นแบบขออนุญาต
กอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต)ิ 

สาํนักชา่งสบิหมู ่

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั&วไป/นติบิคุคล 
- หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที&เพื&อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั&วไป/นติบิคุคล โดย
หนังสอืรับรองตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที&ยื&นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที&เพื&อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

4) 
 

พระราชประวตัขิองพระมหากษตัรยิ ์หรอืประวตัขิองบุคคลสําคญัที"
ขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้งอนุสารยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

แผนผงัแสดงสถานที"ประดษิฐานอนุสาวรยี ์พรอ้มท ั0งบรเิวณ
ใกลเ้คยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

รูปลกัษณะ ขนาด แบบรายการ แผนผงั และรายละเอยีด
ประกอบการกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

รา่งคําจารกึ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

รายละเอยีดของหนว่ยงาน บุคคล หรอืนติบิุคคลที"รบัผดิชอบการ
กอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

ประวตัแิละผลงานของประตมิากรผูจ้ดัทํารูปตน้แบบอนุสาวรยี ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื&องรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เลขที& 93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106 (หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที& 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(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) ศนูยรั์บเรื&องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั =น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื&องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
1) แบบขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจําลองพระพุทธรูปสําคญั พ.ศ.2520 
 
ขอ้ 2 ในระเบยีบนี= 
 
“พระบรมราชานุสาวรยี”์ หมายความวา่ อนุสาวรยีข์องพระมหากษัตรยิซ์ ึ&งไดท้รงประกอบพระราชกรณียกจิเป็นคณุอยา่งยิ&งใหญ่
แกช่าตไิทยในยุคสมัยตา่ง ๆ ตามที&มเีรื&องหรอืพระนามปรากฏในเอกสารหลกัฐานทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณคด ีและพระบรม
ราชานุสาวรยีนั์=นจะไดป้ระดษิฐานไวใ้นที&สาธารณะหรอื ณ ที&ซึ&งเปิดใหม้หาชนสกัการบชูาและชมได ้
 
“อนุสาวรยีบ์คุคลสาํคัญ” หมายความวา่ สิ&งกอ่สรา้งที&เป็นเครื&องหมายนอ้มนํารําลกึถงึวรีกรรมหรอืคณุความดขีองบคุคลที&ได ้
ประกอบกรณียกจิเป็นคณุประโยชนอ์ย่างยิ&งใหญ่ไวแ้กบ่า้นเมอืงไทย สมควรจะสรา้งอนุสาวรยีไ์วใ้หป้รากฏ เพื&อเป็นที&รวมพลงัใจ 
ศรัทธา และความนยิมนับถอืของประชาชน และเป็นแบบฉบบัแกอ่นุชนไทยสบืตอ่ไป และสิ&งกอ่สรา้งนั=นจะไดป้ระดษิฐานไวใ้นที&
สาธารณะ หรอื ณ ที&ซึ&งเปิดใหม้หาชนสกัการบชูาหรอืชมได ้
 
“พระพุทธรูปสําคญั” หมายความวา่ พระพุทธรูปที&เป็นปชูนียวัตถ ุประดษิฐานในพระบรมมหาราชวงั พระอารามหลวง สถานที&
ราชการ หรอืวดัสาํคัญประจําทอ้งถิ&น และเป็นที&เคารพสกัการะอยา่งสงูของมหาชน ตามบัญชรีายพระนามแนบทา้ยระเบยีบนี=และ
ซึ&งจะไดป้ระกาศเพิ&มเตมิเป็นคราว ๆ ไป 
 
 
 

เอกสารฉบบันี=ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที&คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตกอ่สรา้งอนสุาวรยีแ์หง่ชาต ิ
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื อนไข  
1 

 
หนงัสอืขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์(สําหรบัสว่น
ราชการ) 
 

1 0 (- กรณีประชาชนทั�วไป/นติิ
บคุคล ใหย้ื�นแบบขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี์
แหง่ชาต)ิ 

� 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- กรณีผูข้ออนุญาตเป็น
ประชาชนทั�วไป/นติบิคุคล 
- หรอืบตัรประจําตวั
ขา้ราชการหรอืพนักงาน
องคก์ารของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็น
ประชาชนทั�วไป/นติบิคุคล 
โดยหนังสอืรับรองตอ้งออก
ใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจาก
วนัที�ยื�นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

พระราชประวตัขิองพระมหากษตัรยิ ์หรอืประวตัขิอง
บุคคลสําคญัที ขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
 

0 1 - � 

5 
 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นการกอ่สรา้งอนุสารยี ์
 

1 1 - � 
6 

 
แผนผงัแสดงสถานที ประดษิฐานอนุสาวรยี ์พรอ้ม
ท ั0งบรเิวณใกลเ้คยีง 
 

1 1 - � 

7 
 

รูปลกัษณะ ขนาด แบบรายการ แผนผงั และ
รายละเอยีดประกอบการกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
 

1 1 - � 

8 
 

รา่งคําจารกึ 
 

1 1 - � 
9 

 
รายละเอยีดของหนว่ยงาน บุคคล หรอืนติบิุคคลที 
รบัผดิชอบการกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์
 

0 1 - � 

10 
 

ประวตัแิละผลงานของประตมิากรผูจ้ดัทํารูปตน้แบบ
อนุสาวรยี ์
 

1 1 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื อนไข  
1 

 
แบบขออนุญาตกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิ
 

- � 
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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 
                                                          (.........................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตจําลองพระพทุธรปูสาํคญั 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื"อนไข (ถา้ม)ี ในการยื"นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูป้ระสงคจ์ะจําลองพระพุทธรูปสาํคญัตามบญัชรีายนามแนบทา้ยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยี์
แหง่ชาตแิละการจําลองพระพุทธรูปสาํคัญ พ.ศ.2520 ตอ้งยื0นคําขออนุญาตตอ่อธบิดกีรมศลิปากรพรอ้มเอกสารที0กําหนดใน
ระเบยีบ 
2. เจา้หนา้ที0ที0ไดรั้บมอบหมายจะตรวจสอบเหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการจําลองพระพุทธรูปสําคญั รูปลักษณะ แบบรายการ ขนาด
ที0ขอจําลอง รายละเอยีดในการจําลอง ประวตั/ิผลงานของประตมิากร รวมทั 7งหน่วยงาน/บคุคล/นติบิคุคลที0รับผดิชอบในการ
จําลองพระพุทธรูปสําคญั 
3. ในกรณีที0ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะใหก้รมศลิปากรพจิารณาในขั 7นหลกัการและความดํารริเิริ0ม ผูอ้นุญาตอาจแนบแคช่ื0อและ
ประวตัคิวามสาํคญัของพระพุทธรูปที0ขอจําลอง รวมทั 7งเหตผุล/วตัถปุระสงคใ์นการขอจําลองพระพุทธรูปสาํคัญ มาพรอ้มกับคํา
ขออนุญาต 
4. เมื0อกรมศลิปากรพจิารณาใหค้วามเห็นชอบรูปแบบของพระพุทธรูปสาํคญัที0ขอออนุญาตจําลองแลว้ จะตอ้งนําเสนอ
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวฒันธรรมเพื0อนําความกราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผ่านสํานักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร ี
5. คา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ในการขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของผูข้ออนุญาต ทั 7งนี7รวมถงึคา่ใชจ้า่ย
ของเจา้หนา้ที0ของกรมศลิปากรที0ตอ้งเดนิทางไปตรวจสอบการจําลองพระพุทธรูปสําคญัดว้ย 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ0มเตมิไดใ้น
ขณะนั7น ผูรั้บคําขอและผูย้ื0นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื0นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ0มเตมิ หากผูย้ื0นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ0มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที0กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที0จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื0นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื0นเอกสารเพิ0มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั7นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 7นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ0มนับระยะเวลาตั 7งแตเ่จา้หนา้ที0ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที0ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 7งนี7จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื0นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที0พจิารณาแลว้เสร็จ 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที0ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์0 2221 7811/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที0ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที0ยง) 

 สถานที"ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที0ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร 
93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา 
อําเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม 73710 
โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที0ทางราชการกําหนด) ตั 7งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที0ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที"รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 76 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้ออนุญาตยื0นหนังสอืขออนุญาตพรอ้มดว้ยเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพจิารณา 
(หมายเหต:ุ (สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบดว้ย))  

1 วนัทําการ กรมศลิปากร 
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ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที"รบัผดิชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ที0ที0ไดรั้บมอบหมายดําเนนิการตรวจสอบเหตผุล/
วตัถปุระสงคใ์นการจําลองพระพุทธรูปสาํคัญ รูปลักษณะ แบบ
รายการ ขนาดที0ขอจําลอง รายละเอยีดในการจําลอง ประวตั/ิ
ผลงานของประตมิากร รวมทั 7งหน่วยงาน/บคุคล/นติบิคุคลที0
รับผดิชอบในการจําลองพระพุทธรูปสาํคัญ เพื0อรวบรวมนําเสนอ
เขา้สูก่ารพจิารณาของคณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ (สาํนักชา่งสบิหมู ่สาํนักสถาปัตยกรรม และสํานัก
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผดิชอบ))  

30 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

3) การพจิารณา 
คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาตพิจิารณารายละเอยีดเกี0ยวกบั
การจําลองพระพุทธรูปสําคญั เพื0อมมีตวิา่เห็นชอบหรอืไม่
เห็นชอบ โดยการพจิารณาจะคํานงึถงึประโยชนใ์นทาง
สรา้งสรรคเ์พื0อสง่เสรมิแนะนอ้มนําใจมหาชนใหนรําลกึถงึการ
ธํารงเอกลักษณ์และความมั0นคงของชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตรยิ ์เป็นประการสําคญั 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ในกรณีที0คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาต ิเห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ
ใหจํ้าลองพระพุทธรูปสําคญั กรมศลิปากรจะมหีนังสอืแจง้ผูข้อ
อนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ (1) ในกรณีที0คณะกรรมการอนุสาวรยีแ์หง่ชาติ
เห็นชอบการจําลองพระพุทธรูปสําคญั กรมศลิปากรจะนําเสนอ
เรื0องดงักลา่วตอ่รัฐมนตรวีา่การกระทรวงวัฒนธรรมเพื0อนําความ
กราบบงัคมทลูขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผ่าน
สาํนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี(30 วนัทําการ) 
2) สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรแีจง้พระบรมราชวนิจิฉัยให ้
กรมศลิปากรทราบ (ทั 7งนี7สดุแตจ่ะมพีระบรมราชวนิจิฉัยแจง้จาก
สาํนักพระราชวงัเมื0อใด) 
3) กรมศลิปากรแจง้การไดรั้บพระบรมราชานุญาต หรอืไม่ไดรั้บ
พระบรมราชานุญาต ใหผู้ข้ออนุญาตทราบ (15 วนัทําการ)))  

15 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืขออนุญาตจําลองพระพทุธรูปสําคญั (สําหรบัสว่นราชการ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีประชาชนทั0วไป/นติบิคุคล ใหย้ื0นแบบขออนุญาต
จําลองพระพุทธรูปสําคญั) 

สาํนักชา่งสบิหมู ่

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั0วไป/นติบิคุคล 
- หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที0เพื0อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็นประชาชนทั0วไป/นติบิคุคล โดย
หนังสอืรับรองตอ้งออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจากวนัที0ยื0นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที0เพื0อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื"อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ"มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
ชื"อและประวตัคิวามสําคญัของพระพุทธรูปที"ขอจําลอง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นการขอจําลองพระพุทธรูปสําคญั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

รูปลกัษณะ ขนาด หรอืแบบรายการของพระพุทธรูปที"จําลองแลว้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

จํานวนที"ขอจําลอง และชนดิของวสัดุที"ใชจํ้าลอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

รายละเอยีดของหนว่ยงาน บุคคล หรอืนติบิุคคลที"รบัผดิชอบ
ดําเนนิการจําลองพระพุทธรูปสําคญั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

ประวตัแิละผลงานของประตมิากรผูจ้ดัทํารูปตน้แบบพระพทุธรูปที"
ขอจําลอง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื0องรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สาํนักชา่งสบิหมู ่กรมศลิปากร เลขที0 93 หมู ่3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวดั

นครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ตอ่ 106 
(หมายเหต:ุ -)  

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

4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที0 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที0 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที0 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื0องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 7น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
ศนูยรั์บเรื0องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื"อแบบฟอรม์ 
1) แบบขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสาํคญั 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
บญัชรีายนามพระพุทธรูปสาํคัญแนบทา้ยระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารวา่ดว้ยการกอ่สรา้งอนุสาวรยีแ์หง่ชาตแิละการจําลอง
พระพุทธรูปสาํตัญ 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 ์(พระที0นั0งพุทไธสวรรย ์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) 
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40. พระศาสดา (วดัสวุรรณาราม) 
41. พระสมัพุทธพรรณี (วดัราชาธวิาสวหิาร) 
42. พระทศพลญาณ ปางมารวชิยั 
43. พระสทิธารถ 
44. พระเศรษฐตมมนุี 
45. พระสรุภีพีุทธพมิพ ์
46. พระสหิงิค ์(วดัพระปฐมเจดยี)์ 
47. พระพุทธชนิราช (วดัพระศรรัีตนมหาธาต ุจังหวัดพษิณุโลก) 
48. พระร่วงโรจนฤทธิq ศรอีนิทราทติยธ์รรมโมภาส มหาวชริาวธุราชปชูนยีบพติร 
49. พระสมัพุทธมนุี 
50. พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส 
51.พระพุทธมหาโลกาภนัินท ์
52. พระพุทธไตรรัตนนายก (วดัพนัญเชงิ) 
53. พระเสรมิ 
54. พระแซกคํา 
55. พระฉันสมอ 
56. พระใส 
57. พระแสนเมอืงมหาชยั 
58. พระแสนเมอืงเชยีงแตง 
59. พระอนิทรแปลง 
60. พระอรุณ 
61. พระศรศีากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสทุรรศน์ 
 
 
 

เอกสารฉบบันี7ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที0คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตจําลองพระพทุธรปูสาํคญั 
หนว่ยงานที"ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื"อนไข  
1 

 
หนงัสอืขออนุญาตจําลองพระพทุธรูปสําคญั 
(สําหรบัสว่นราชการ) 
 

1 0 (กรณีประชาชนทั�วไป/นติิ
บคุคล ใหย้ื�นแบบขอ
อนุญาตจําลองพระพุทธรูป
สาํคัญ) 

� 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- กรณีผูข้ออนุญาตเป็น
ประชาชนทั�วไป/นติบิคุคล 
- หรอืบตัรประจําตวั
ขา้ราชการหรอืพนักงาน
องคก์ารของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- ในกรณีผูข้ออนุญาตเป็น
ประชาชนทั�วไป/นติบิคุคล 
โดยหนังสอืรับรองตอ้งออก
ใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืนนับจาก
วนัที�ยื�นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที�เพื�อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

ชื"อและประวตัคิวามสําคญัของพระพุทธรูปที"ขอ
จําลอง 
 

0 1 - � 

5 
 

เหตผุลและวตัถปุระสงคใ์นการขอจําลอง
พระพุทธรูปสําคญั 
 

1 1 - � 

6 
 

รูปลกัษณะ ขนาด หรอืแบบรายการของพระพุทธรูป
ที"จําลองแลว้ 
 

1 1 - � 

7 
 

จํานวนที"ขอจําลอง และชนดิของวสัดุที"ใชจํ้าลอง 
 

1 1 - � 
8 

 
รายละเอยีดของหนว่ยงาน บุคคล หรอืนติบิุคคลที"
รบัผดิชอบดําเนนิการจําลองพระพุทธรูปสําคญั 
 

0 1 - � 

9 
 

ประวตัแิละผลงานของประตมิากรผูจ้ดัทํารูปตน้แบบ
พระพุทธรูปที"ขอจําลอง 
 

1 1 - � 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื"อนไข  
1 

 
แบบขออนุญาตจําลองพระพทุธรูปสําคญั 
 

- � 
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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 

                                                         (..........................................................................) 
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : ขออนญุาตใชส้ถานที�โรงละครแหง่ชาต ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. ผูข้ออนุญาตแสดงความจํานงขอใชโ้รงละครแหง่ชาตแิละกรอกแบบฟอรม์ขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิโดยระบรุายละเอยีดของ
กจิกรรม/การแสดง วัตถปุระสงคข์องการจัดกจิกรรม/การแสดง ระยะเวลาและกําหนดการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิพรอ้มรูปแบบ
รายการกจิกรรม/การแสดงอยา่งละเอยีด โดยตอ้งแสดงความจํานงกอ่นการจัดกจิกรรม/การแสดงไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั 
2. กรมศลิปากรจะอนุญาตใหใ้ชโ้รงละครแหง่ชาตเิพื4อจัดกจิกรรม/จัดการแสดงภายใตเ้งื4อนไขดงัตอ่ไปนี6 
  2.1 เพื4อจัดกจิกรรมอนัเป็นการเผยแพร่ศลิปวัฒนธรรม 
  2.2 เพื4อสง่เสรมิหรอืรักษาไวซ้ึ4งความมั4นคงของประเทศหรอืความสามัคครีะหวา่งชาต ิตามครรลองแหง่การปกครองระบอบ
ประชาธปิไตย 
  2.3 เพื4อเทดิทนูชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
  2.4 เพื4อกจิกรรมอื4นใดที4อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณาเห็นสมควรใหค้วามร่วมมอื 
3. ในกรณีที4ผูข้ออนุญาตประสงคจ์ะจัดกจิกรรม/จัดการแสดงในโรงละครแหง่ชาตเิพื4อหารายได ้กรมศลิปากรจะอนุญาตให ้
กระทําไดเ้ฉพาะเพื4อนําเงนิรายไดไ้ปใชจ้่ายตามวตัถุประสงคด์ังตอ่ไปนี6 
  3.1 โดยเสด็จพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั 
  3.2 บํารุงการกศุลสาธารณะหรอืการศกึษา 
  3.3 สมทบทนุเพื4อความมั4นคงของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรยิ ์และการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
  3.4 ใชจ่า่ยในกจิการอื4นใดที4อธบิดกีรมศลิปากรเห็นสมควร 
4. กรมศลิปากรขอสงวนสทิธทิี4จะเลื4อนหรอืบอกเลกิการใชโ้รงละครแหง่ชาตโิดยไมต่อ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ได ้หากกรมศลิปากร
มเีหตจํุาเป็นที4ไมอ่าจหลกีเลี4ยงได ้โดยผูข้ออนุญาตไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากกรมศลิปากรในทกุกรณี 
5. กรมศลิปากรมสีทิธยิกเลกิการอนุญาตไดท้นัทหีากการจัดกจิกรรมหรอืการจัดแสดงในโรงละครแหง่ชาตขิดัตอ่เงื4อนไขที4ระบใุน
ระเบยีบกรมศลิปากร 
6. ในกรณีที4เกดิความเสยีหายแกท่รัพยส์นิของกรมศลิปากรไมว่า่กรณีใดอนัเนื4องมาจากการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิผูข้ออนุญาต
ตอ้งรับผดิชดใชค้า่เสยีหายแกก่รมศลิปากรภายใน 15 วนันับแต่4วนัที4ผูข้ออนุญาตไดรั้บแจง้ราคาประเมนิความเสยีหายจาก 
กรมศลิปากร 
 
หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ4มเตมิไดใ้น
ขณะนั6น ผูรั้บคําขอและผูย้ื4นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื4นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ4มเตมิ หากผูย้ื4นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ4มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที4กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
       2. พนักงานเจา้หนา้ที4จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื4นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอ
หรอืยื4นเอกสารเพิ4มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั6นเรยีบรอ้ยแลว้ 
       3. ขั 6นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ4มนับระยะเวลาตั 6งแตเ่จา้หนา้ที4ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที4ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
       4. ทั 6งนี6จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื4นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที4พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที4ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศลิปากร 
1 ถนนหนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศพัท ์/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที4ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สาํนักการสงัคตี กรมศลิปากร 
2 ถนนราชนิ ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ  
10200 โทรศพัท:์ 0 2225 9097/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที4ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ี
119 หมู ่1  ถนนกรุงเทพ-ชยันาท ตําบลสนามชยั  อําเภอเมอืง

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 
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สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี 72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5112/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 สถานที�ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ -)  
โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวดันครราชสมีา 
444 หมู ่10 ถนนมติรภาพ ตําบลโคกกรวด อําเภอเมอืง จังหวัด
นครราชสมีา 30280 โทรศพัท:์ 0 4446 6202/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั 6งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
- ผูข้ออนุญาตยื4นหนังสอืแสดงความจํานงขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิและ
กรอกแบบฟอรม์ขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
- เจา้หนา้ที4ที4ไดรั้บมอบหมายตรวจสอบรายละเอยีดการขออนุญาต 
ระยะเวลาการจัดกจิกรรม 
(หมายเหต:ุ (โรงละครแหงชาตภิาคตะวนัตก จังหวัดสพุรรณบรุ ีและโรง
ละครแหง่ชาตภิาคตะวนัออกเฉียงเหนอื จังหวดันครราชสมีา เป็น
หน่วยงานร่วมรับผดิชอบดว้ย))  

1 วนัทําการ สาํนักการสงัคตี 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ที4นําเรื4องขอใชส้ถานที4โรงละครแหง่ชาตเิสนอผูอํ้านวยการสาํนัก
การสงัคตี เพื4อนําเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากรพจิารณา อนุญาต/ไมอ่นุญาต 
(หมายเหต:ุ (โรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร ดําเนนิการ 1 วนัทําการ, 
โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ีดําเนนิการ 3 วนัทําการ 
และโรงละครแหง่ชาตภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวดันครราชสมีา 
ดําเนนิการ 3 วนัทําการ))  

3 วนัทําการ สาํนักการสงัคตี 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
กรมศลิปากรมหีนังสอืแจง้ผลการพจิารณาอนุญาต/ไมอ่นุญาตใหผู้ข้อ
อนุญาตทราบ 
ในกรณีที4กรมศลิปากรอนุญาตจะแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตมาจัดทําขอ้ตกลงการ
ใชโ้รงละครแหง่ชาตแิละชาํระคา่ธรรมเนยีมการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
(หมายเหต:ุ (โรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร ดําเนนิการ 2 วนัทําการ, 
โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ีดําเนนิการ 3 วนัทําการ 
และโรงละครแหง่ชาตภิาคตะวันออกเฉยีงเหนือ จังหวดันครราชสมีา 
ดําเนนิการ 3 วนัทําการ))  

3 วนัทําการ สาํนักการสงัคตี 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- หรอืบตัรประจําตัวเจา้หนา้ที4ของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที4เพื4อยนืยันตัวตน ใหเ้จา้หนา้ที4
ตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติบิคุคล ซึ4งหนังสอืตอ้งออกภายใน
ระยะเวลา 6 เดอืน นับจากวนัที4ยื4นคําขออนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที4เพื4อยนืยัน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

รายละเอยีดการจดักจิกรรม/การแสดง 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าบํารุง ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละคร
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงใหญ)่ (เวลาไม่เกนิ 150 นาท)ี 
รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

2) คา่สาธารณูปโภค ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรมหรอืจดัแสดงในโรง
ละครแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงใหญ่) (เวลาไม่เกนิ 150 
นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

3) คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที� ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรมหรอืจดัแสดง
ในโรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงใหญ)่ (เวลาไม่เกนิ 
150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

4) ค่าบํารุง ในการใช้สถานที�โรงละครแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 
(โรงใหญ)่ ฝึกซอ้ม/เตรยีมงาน/เก็บงาน 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  
 

5) ค่า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ใ น ก า ร ใ ช้ส ถ า น ที�โ ร ง ล ะ ค ร แ ห่ง ช า ต ิ
กรุงเทพมหานคร (โรงใหญ่) ฝึกซ้อม/เตรียมงาน/เก็บงาน 
(1,400 บาทตอ่ 60 นาท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 
  
 

6) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที� ในการใช้สถานที�โรงละครแห่งชาต ิ
กรุงเทพมหานคร (โรงใหญ่) ฝึกซ้อม/เตรียมงาน/เก็บงาน 
(7,500 บาท ตอ่ 150 นาท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 
  
 

7) ค่าบํารุง ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละคร
แหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงเล็ก) (เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี 
รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  
 

8) คา่สาธารณูปโภค ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรมหรอืจดัแสดงในโรง
ละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงเล็ก) 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  
 

9) คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที� ในการใชส้ถานที�จดักจิกรรมหรอืจดัแสดง
ในโรงละครแหง่ชาต ิกรุงเทพมหานคร (โรงเล็ก) 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

10) ค่าบํารุง ในการใช้สถานที�โรงละครแห่งชาต ิกรุงเทพมหานคร 
(โรงเล็ก) ฝึกซอ้ม/เตรยีมงาน/เก็บงาน 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 
  
 

11) ค่า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  ใ น ก า ร ใ ช้ส ถ า น ที�โ ร ง ล ะ ค ร แ ห่ง ช า ต ิ
กรุงเทพมหานคร (โรงใหญ่) ฝึกซ้อม/เตรียมงาน/เก็บงาน 
(1,400 บาทตอ่ 60 นาท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 1,400 บาท 
  
 

12) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที� ในการใช้สถานที�โรงละครแห่งชาต ิ
กรุงเทพมหานคร (โรงเล็ก) ฝึกซอ้ม/เตรยีมงาน/เก็บงาน 
(6,000 บาท ตอ่ 150 นาท)ี 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  
 

13) คา่บํารุง สําหรบัการจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละครแหง่ชาต ิ
ภาคตะวนัตก จงัหวดัสพุรรณบุร ี(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  
 

14) คา่สาธารณูปโภค สําหรบัการจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงในโรงละคร
แหง่ชาต ิภาคตะวนัตก จงัหวดัสุพรรณบุร ี(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี 
รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 7,500 บาท 
  
 

15) คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที� สําหรบัการจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงในโรง
ละครแหง่ชาต ิภาคตะวนัตก จงัหวดัสุพรรณบุร ี(เวลาไม่เกนิ 150 
นาท)ี รอบละ (300 บาท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

16) ค่าบํารุง ในการใช้โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวนัตก จงัหวดั
สพุรรณบุร ีรอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  
 

17) ค่าสาธารณูปโภค ในการใช้สถานที�โรงละครแห่งชาติ ภาค
ตะวนัตก จงัหวดัสุพรรณบุรี รอบฝึกซ้อมก่อนวนัแสดง รอบละ 
(2,000 บาทตอ่ 60 นาท)ี 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 2,000 บาท 
  
 

18) ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที� ในการใชส้ถานที�โรงละครแห่งชาต ิภาค
ตะวนัตก จงัหวดัสุพรรณบุรี รอบฝึกซ้อมก่อนวนัแสดง รอบละ 
(300 บาท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 
(หมายเหต:ุ (- หากเป็นรอบการฝึกซอ้มกอ่นการแสดง และเรยีกเก็บคา่
เขา้ชม คดิคา่บํารุงเทา่กบัรอบการแสดงปกต ิ

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
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ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

19) คา่บํารุง สําหรบัการจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละครแหง่ชาต ิ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครราชสมีา 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 
  
 

20) คา่สาธารณูปโภค สําหรบัการจดักจิกรรม หรอืจดัแสดงในโรงละคร
แหง่ชาต ิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครราชสมีา 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 7,000 บาท 
  
 

21) คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที� สําหรบัการจดักจิกรรมหรอืจดัแสดงใน 
โรงละครแหง่ชาต ิภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครราชสมีา 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ (300 บาท ตอ่ คน ตอ่ รอบ) 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

22) ค่าบํารุง ในการใช้โรงละครแห่งชาต ิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
จงัหวดันครราชสมีา รอบฝึกซอ้มกอ่นวนัแสดง 
(เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 
  
 

23) คา่สาธารณูปโภค ในการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครราชสมีา รอบฝึกซอ้มกอ่น 
วนัแสดง (เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ 
(หมายเหต:ุ (- กรณีเตรยีมงาน 1,000 บาท ตอ่ 60 นาท ี
- อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดยคณะกรรมการ
บรหิารเงนิทนุหมนุเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 6,000 บาท 
  
 

24) คา่ตอบแทนเจา้หนา้ที� ในการใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จงัหวดันครราชสมีา รอบฝึกซอ้มกอ่นวนั
แสดง (เวลาไมเ่กนิ 150 นาท)ี รอบละ (300 บาท ตอ่คน ตอ่รอบ) 
(หมายเหต:ุ (อยูร่ะหวา่งการปรับอตัราคา่ธรรมเนยีมการใชส้ถานที4 โดย
คณะกรรมการบรหิารเงนิทนุหมุนเวยีนสงัคตี))  

 คา่ธรรมเนยีม 300 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื4องรอ้งเรยีนกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที4ระบไุวข้า้งตน้))  
2) สาํนักการสงัคตี กรมศลิปากร กรมศลิปากร 2 ถนนราชนิ ีแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 

โทรศพัท:์ 0 2225 9097 (หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที4ระบไุวข้า้งตน้))  
3) โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัตก จังหวดัสพุรรณบรุ ี119 หมู ่1 ถนนกรุงเทพ-ชยันาท ตําบลสนามชยั อําเภอเมอืง

สพุรรณบรุ ีจังหวดัสพุรรณบรุ ี72000 โทรศพัท:์ 0 3553 5112 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที4ระบไุวข้า้งตน้))  

4) โรงละครแหง่ชาตภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จังหวดันครราชสมีา 444 บา้นดอน หมู ่10 ถนนมติรภาพ ตําบลโคก
กรวด อําเภอเมอืง จังหวดันครราชสมีา 30280 โทรศพัท:์ 0 4446 6202 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที4ระบไุวข้า้งตน้))  

5) เว็บไซตข์องกรมศลิปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถา้การบรกิารไมเ่ป็นไปตามขอ้ตกลงที4ระบไุวข้า้งตน้))  

6) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม 10 ถนนเทยีนร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 
กรุงเทพมหานคร โทรศพัท ์0 2209 3561-62 (หมายเหต:ุ -)  

7) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
8) ศนูยรั์บเรื4องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 6น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื4องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบแสดงเอกสารสาํหรับยื4นแบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี6ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที4คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : ขออนญุาตใชส้ถานที�โรงละครแหง่ชาต ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 
แบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
 

1 0 - � 
2 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- หรอืบตัรประจําตวั
เจา้หนา้ที!ของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที!เพื!อยนืยัน
ตวัตน ใหเ้จา้หนา้ที!
ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนติิ
บคุคล ซึ!งหนังสอืตอ้งออก
ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 
นับจากวนัที!ยื!นคําขอ
อนุญาต 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที!เพื!อยนืยัน/
ตรวจสอบ) 

� 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ (ถา้ม)ี 
 

1 0 - � 
5 

 
รายละเอยีดการจดักจิกรรม/การแสดง 
 

1 0 - � 
 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
1 

 
แบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
 

- � 
2 

 
แบบแสดงเอกสารสําหรบัยื�นแบบคําขอใชโ้รงละครแหง่ชาต ิ
 

- � 
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คําขอใชโรงละครแหงชาติ

ลําดับท่ี ................... / พ.ศ. ..................

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

เรื่อง ขอใชโรงละครแหงชาติ

เรียน  ผูอํานวยการสํานักการสังคีต
 กรณีบุคคลธรรมดา
ขาพเจา ...................................................................... อายุ .................. ป สัญชาติ ...........................

บัตรประจําตัวเลขท่ี ........................................................... ออกให ณ ...............................................................
อยูบานเลขท่ี ........................ หมูท่ี ............. ตรอก/ซอย ............................... ถนน ..........................................
ตําบล/แขวง ................................................................ อําเภอ/เขต ....................................................................
จังหวัด .............................................. รหัสไปรษณีย ...................................... โทร ............................................

 กรณีนิติบุคคล
ขาพเจา ....................................................................... ตั้งอยูเลขท่ี ........................ หมูท่ี .................

ตรอก/ซอย ........................................ ถนน .................................. ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ................................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย .......................
โทร .................................... โดย ................................................................... ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจท่ี ...................................................... ลงวันท่ี .............. เดือน ..........................
พ.ศ. ......................

มีความประสงคจะขอใชโรงละครแหงชาติ  โรงละครแหงชาติ (โรงใหญ)
 โรงละครแหงชาติ (โรงเล็ก)
 โรงละครแหงชาติ .................

เพื่อการแสดง/กิจกรรมอ่ืน ..................................................................................................................................
ตั้งแตวันท่ี ............. เดือน ............................................ พ.ศ. ................. เวลา .................................. น.
ถึงวันท่ี ................. เดือน ............................................. พ.ศ. ................. เวลา .................................. น.
เพื่อการฝกซอม
ตั้งแตวันท่ี ............. เดือน ............................................ พ.ศ. ................. เวลา .................................. น.
ถึงวันท่ี ................. เดือน ............................................. พ.ศ. ................. เวลา .................................. น.

ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในระเบียบกรมศิลปากร วาดวย
การใชและอัตราคาธรรมเนียมใชโรงละครแหงชาติ พ.ศ. 2538 ทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(..................................................)
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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
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คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตจดัพมิพห์นงัสอืที!เป็นลขิสทิธิ&ของกรมศลิปากร 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
(1) ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืหรอืเอกสารที(กรมศลิปากรเป็นผูม้ลีขิสทิธิ* หรอืไดรั้บมอบอํานาจใหด้ําเนนิการ
เกี(ยวกบัลขิสทิธิ* หรอืหนังสอืที(หน่วยงานในกรมศลิปากรคน้ควา้เรยีบเรยีงขึ1น โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดพมิพเ์พื(อการกศุลไม่
แสวงหาผลประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ใหย้ื(นคําขอเป็นหนังสอืตอ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ สาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์ทั 1งนี1
กรมศลิปากรขอสงวนสทิธิ*ในการไมอ่นุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืหากปรากฏวา่หนังสอืและเอกสารดงักลา่วควรสงวนไวเ้ป็น
ความลับ ยังไมส่มควรนําออกตพีมิพเ์ผยแพร่ในปัจจบุนั หรอืเป็นหนังสอืที(กรมศลิปากรมโีครงการที(จะดําเนนิงานอยา่งอื(นไวแ้ลว้ 
(2) การจัดพมิพท์ี(มวีตัถปุระสงคเ์พื(อการกศุล ไดแ้ก ่การพมิพเ์พื(อแจกเป็นวทิยาทาน แจกเพื(อการกศุลสาธารณประโยชน ์หรอื
แจกเป็นมติรพลใีนงานมงคล หรอืงานอวมงคล โดยการขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืในกรณีนี1ผูข้ออนุญาตตอ้งขออนุญาตพมิพไ์ม่
นอ้ยกวา่ 500 เลม่ 
(3) ผูข้ออนุญาตตอ้งยื(นคําขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืตอ่กรมศลิปากรกอ่นวนังานไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั หากผูข้ออนุญาตมคีวาม
เป็นเร่งดว่นไมส่ามารถขออนุญาตขอพมิพห์นังสอืลว่งหนา้กอ่น 30 วนัได ้ใหร้ะบเุหตผุลในคําขอขออนุญาต โดยหากกรม
ศลิปากรพจิารณาแลว้เห็นวา่หนังสอืที(ขออนุญาตเป็นเรื(องใหญ ่ถา้มอบตน้ฉบับใหผู้ข้ออนุญาตไปพมิพเ์องจะเสร็จไมท่นัวนัที(จะ
ใชง้าน กรมศลิปากรอาจจะจัดหาโรงพมิพท์ี(พมิพไ์ดร้วดเร็วและเรยีบรอ้ยใหผู้ข้ออนุญาต โดยผูข้ออนุญาตเป็นผูรั้บผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายทั 1งหมดกับโรงพมิพ ์
(4) ผูข้ออนุญาตพมิพห์นังสอืเพื(อแจกในงานกศุลตอ้งจา่ยหนังสอืเป็นผลประโยชนใ์หก้รมศลิปากรรอ้ยละ 20 ของจํานวนหนังสอื
ที(ขออนุญาตพมิพ ์แตไ่มเ่กนิ 400 เลม่ โดยผูข้ออนุญาตตอ้งนําสง่หนังสอืผลประโยชน์ดงักลา่วใหก้รมศลิปากรทนัททีี(พมิพเ์สร็จ
หรอืภายใน 15 วนันับแตว่นัถัดจากวนัที(ไดแ้จกจา่ยหนังสอื 
(5) หนังสอืที(กรมศลิปากรอนุญาตใหพ้มิพเ์พื(อแจกในงานกศุล ผูข้ออนุญาตอ้งสง่ใบพสิจูน์อกัษรใหเ้จา้หนา้ที(กรมศลิปากรตรวจ
แกแ้ละเป็นผูส้ั(งพมิพ ์และกรมศลิปากรจะจัดทําคํานําเป็นหลักฐานการอนุญาต ซึ(งผูข้ออนุญาตจะตอ้งตพีมิพค์ํานําดงักลา่วไป
เป็นเบื1องตน้ของหนังสอื ในการนี1หา้มผูข้ออนุญาตตพีมิพข์อ้ความอื(น ๆ หรอืบทความอื(นๆ อันมใิชล่ขิสทิธิ*ของกรมศลิปากร
เพิ(มเตมิลงในหนังสอืที(ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพ ์ยกเวน้คําไวอ้าลัยหรอืขอ้ความที(ได ้1รับอนุญาตจากกรมศลิปากรแลว้ 
(6) หนา้ปกหนังสอืที(ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพแ์จกงานกศุลตอ้งพมิพต์ราพระคเณศซึ(งเป็นเครื(องหมายราชการประจํากรม
ศลิปากร และหลงัปกหนังสอืตอ้งจัดพมิพต์ามแบบที(กรมศลิปากรกําหนด 
(7) หา้มผูข้ออนุญาตนําหนังสอืที(ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพเ์พื(อแจกในงานกศุลไปจําหน่ายเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์
(8) ผูใ้ดประสงคจ์ะขออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืหรอืเอกสารที(กรมศลิปากรเป็นผูม้ ีลขิสทิธิ* หรอืไดรั้บมอบอํานาจใหด้ําเนนิการ
เกี(ยวกบัลขิสทิธิ* หรอืหนังสอืที(หน่วยงานในกรมศลิปากรคน้ควา้เรยีบเรยีงขึ1น โดยมวีตัถปุระสงคใ์นการจัดพมิพเ์พื(อแสวงหา
ผลประโยชนใ์นเชงิ พาณิชย ์ใหย้ื(นคําขอเป็นหนังสอืพรอ้มระบจํุานวนที(ประสงคจ์ะจัดพมิพต์อ่อธบิดกีรมศลิปากร ณ สาํนัก
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์ทั 1งนี1กรมศลิปากรขอสงวนสทิธิ*ในการไม่อนุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืหากปรากฏวา่ หนังสอืและ
เอกสารดงักลา่วควรสงวนไวเ้ป็นความลับ ยังไมส่มควรนําออกตพีมิพเ์ผยแพร่ในปัจจบุนั หรอืเป็นหนังสอืที(กรมศลิปากรมี
โครงการที(จะดําเนนิงานอยา่งอื(นไวแ้ลว้ 
(9) ผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์อ้งขออนุญาตจัดพมิพค์รั 1งหนึ(งไมน่อ้ยกวา่ 3,000 เลม่ และเมื(อ
ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพห์นังสอืแลว้ ผูข้ออนุญาตตอ้งมาจัดทําสญัญากบักรมศลิปากรภายใน 30 วนั นับจากวนัที(ไดรั้บแจง้การ
อนุญาต หากผูข้ออนุญาตไมม่าจัดทําสญัญาภายในระยะเวลาที(กําหนด กรมศลิปากรจะถอืวา่ผูข้ออนุญาตสละสทิธิ* และกรม
ศลิปากรอาจจะอนุญาตใหผู้อ้ ื(นจัดพมิพห์นังสอืเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิยต์อ่ไปได ้
(10) หากผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิยป์ระสงคจ์ะพมิพห์นังสอืเพิ(มเตมิจากจํานวนที(ไดรั้บอนุญาต
จากกรมศลิปากร ผูข้ออนุญาตตอ้งยื(นคําขออนุญาตมาใหม่ 
(11) กรมศลิปากรจะจัดทําคํานําเพื(อเป็นหลักฐานการอนุญาตใหพ้มิพเ์พื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิย ์ซึ(งผูข้ออนุญาตตอ้งพมิพค์ํา
นําดงักลา่วไวเ้ป็นเบื1องตน้ในหนังสอืที(ไดรั้บอนุญาตใหจั้ดพมิพเ์พื(อประโยชนเ์ชงิพาณชิย ์
(12) ผูข้ออนุญาตจัดพมิพห์นังสอืเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิยต์อ้งจา่ยผลประโยชนใ์หก้รมศลิปากรตามอตัราที(กําหนดไวใ้น
ระเบยีบ โดยในสว่นของเงนิผลประโยชนใ์หผู้ข้ออนุญาตนํามาชาํระใหก้รมศลิปากรในวนัที(ทําสญัญา 
(13) กรมศลิปากรจะสงวนระยะเวลาไม่อนุญาตใหผู้อ้ ื(นพมิพห์นังสอืเรื(องเดยีวกนัเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณชิยภ์ายในระยะเวลา 
ดงันี1 
 ถา้ขออนุญาตพมิพห์นังสอืครั1งละ 6,000 เลม่ขึ1นไป จะสงวนระยะเวลาไว ้1 ปี นับแตว่นัที(ลงนามในสญัญา 
 ถา้ขออนุญาตพมิพห์นังสอืครั1งละ 10,000 เลม่ขึ1น จะสงวนระยะเวลาไว ้2 ปี นับแตว่นัที(ลงนามในสญัญา 
(14) หา้มผูข้ออนุญาตพมิพห์นังสอืเพื(อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์พีมิพข์อ้ความอื(นตอ่เตมิจากตน้ฉบับของกรมศลิปากร และ
จะตอ้งสง่ใบพสิจูนอ์ักษรใหเ้จา้หนา้ที(ของกรมศลิปากรตรวจแกแ้ละสั(งพมิพ ์ถา้ปรากฏวา่ตอนใดเจา้หนา้ที(ของกรมศลิปากรไมไ่ด ้
ตรวจแก ้หรอืตรวจแกแ้ลว้แตย่ังไมไ่ดส้ั(งตพีมิพ ์ผูข้ออนุญาตนําไปพมิพเ์องโดยพลการ หากมขีอ้ความผดิตกบกพร่องมาก กรม
ศลิปากรจะไม่อนุญาตใหว้างจําหน่ายหนังสอืดงักลา่วจนกวา่จะไดม้กีารแกไ้ขใหมใ่หถ้กูตอ้ง 
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หมายเหต ุ: 1. กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถู่กตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดใ้น
ขณะนั1น ผูรั้บคําขอและผูย้ื(นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มกําหนด
ระยะเวลาใหผู้ย้ื(นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ(มเตมิ หากผูย้ื(นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ(มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที(กําหนด ผู ้
รับคําขอจะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
        2. พนักงานเจา้หนา้ที(จะยังไมพ่จิารณาคําขอ และยังไม่นับระยะเวลาดําเนนิงาน จนกวา่ผูย้ื(นคําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคํา
ขอหรอืยื(นเอกสารเพิ(มเตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนั1นเรยีบรอ้ยแลว้ 
        3. ขั 1นตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริ(มนับระยะเวลาตั 1งแตเ่จา้หนา้ที(ตรวจสอบเอกสารครบถว้นตามที(ระบไุวใ้นคูม่อื
ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 
        4. ทั 1งนี1จะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื(นคําขอทราบ ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที(พจิารณาแลว้เสร็จ 
  
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 สถานที!ใหบ้รกิาร 
(หมายเหต:ุ (พักเที(ยงเวลา 12.00 - 13.00 น.))  
สาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์
ที(อยู่:81/1 ถ.ศรอียธุยา  แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั 1งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 

ข ั3นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 6 วนัทําการ 
ลําดบั ข ั3นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูข้ออนุญาตจัดพมิพย์ื(นคําขออนุญาต เจา้หนา้ที(รับเรื(อง/
ตรวจสอบ แจง้ระเบยีบในการขออนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักวรรณกรรมและ
ประวตัศิาสตร ์

 

2) การพจิารณา 
คณะกรรมการจัดพมิพห์นังสอืฯ พจิารณาตน้ฉบบัพมิพ ์ประวตั ิ
การขออนุญาตพมิพข์องผูข้ออนุญาต และนําเสนอผลการ
พจิารณาแกผู่อํ้านวยการสาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์
   - เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ กรณีการขออนุญาตพมิพเ์พื(อการกศุล 
   - นําเรื(องเสนอตอ่อธบิดกีรมศลิปากร กรณีการขออนุญาต
พมิพเ์พื(อจําหน่าย 
(หมายเหต:ุ (กรณีขออนุญาตพมิพเ์พื(อการกศุล ขั 1นตอนลําดับที( 
1-2 รวม 3 วนัทําการแลว้เสร็จ))  

2 วนัทําการ สาํนักวรรณกรรมและ
ประวตัศิาสตร ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
- อธบิดกีรมศลิปากรลงนาม เห็นชอบ/ไมเ่ห็นชอบ ใหด้ําเนนิการ 
- สาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตรแ์จง้ผูข้ออนุญาตใหม้าทํา
สญัญาใหใ้ชล้ขิสทิธิ*ภายใน 30 วนั พรอ้มยื(นเอกสาร และจ่าย
คา่ลขิสทิธิ* 
(หมายเหต:ุ (กรณีขออนุญาตพมิพเ์พื(อจําหน่าย ขั 1นตอนลําดับที(( 
1-3 รวม 6 วนัทําการแลว้เสร็จ))  

3 วนัทําการ กรมศลิปากร 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

คําขออนุญาตจดัพมิพห์นงัสอือนัเป็นลขิสทิธิ&ของกรมศลิปากร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

สาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์

2) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- หรอืบตัรประจําตัวเจา้หนา้ที(ของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที(เพื(อยนืยันตัวตน/ตรวจสอบ) 
 

กรมการปกครอง 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดงตอ่เจา้หนา้ที(เพื(อยนืยันตวัตน/
ตรวจสอบ 
- ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน นับจากวนัที(ยื(นคําขออนุญาต) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณียื(นแทนนติบิคุคล ใหแ้นบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน
ของผูรั้บมอบอํานาจพรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

หนงัสอืคํ 3าประกนัของธนาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(5 % ของราคาหนังสอื กรณีนติบิคุคลจัดพมิพเ์พื(อจําหน่าย) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) กรณีขออนุญาตพมิพห์นงัสอืเพื!อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์ ั3งแต ่
3,000 เลม่ ข ึ3นไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 10 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจํานวนเลม่ของหนังสอืที(พมิพ)์)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 % 
  
 

2) กรณีขออนุญาตพมิพห์นงัสอืเพื!อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์ ั3งแต ่
4,000 เลม่ ข ึ3นไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 8 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจํานวนเลม่ของหนังสอืที(พมิพ)์)  

 คา่ธรรมเนยีม 8 % 
  
 

3) กรณีขออนุญาตพมิพห์นงัสอืเพื!อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์ ั3งแต ่
5,000 เลม่ ข ึ3นไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 7 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจํานวนเลม่ของหนังสอืที(พมิพ)์)  

 คา่ธรรมเนยีม 7 % 
  
 

4) กรณีขออนุญาตพมิพห์นงัสอืเพื!อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์ ั3งแต ่
6,000 เลม่ ข ึ3นไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 6 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจํานวนเลม่ของหนังสอืที(พมิพ)์)  

 คา่ธรรมเนยีม 6 % 
  
 

5) กรณีขออนุญาตพมิพห์นงัสอืเพื!อประโยชนใ์นเชงิพาณิชยต์ ั3งแต ่
10,000 เลม่ ข ึ3นไป 
(หมายเหต:ุ (จา่ยเป็นหนังสอื 100 เลม่ และจา่ยเป็นเงนิรอ้ยละ 5 ของ
ราคาบนหนา้ปกคณูดว้ยจํานวนเลม่ของหนังสอืที(พมิพ)์)  

 คา่ธรรมเนยีม 5 % 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนของกรมศลิปากร ถ.หนา้พระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 (หมายเหต:ุ -)  
2) สาํนักวรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์81/1 ถนนศรอียธุยา แขวงวชริะ เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

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

(หมายเหต:ุ -)  
4) ศนูยป์ฏบิัตกิารตอ่ตา้นการทจุรติ สาํนักงานปลัดกระทรวงวฒันธรรม เลขที( 10 ถนนเทยีมร่วมมติร แขวงหว้ยขวาง 

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

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
6) ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 1น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด 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 
 
ศนูยรั์บเรื(องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
1) แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตพมิพห์นังสอืจากตน้ฉบบั (พมิพแ์จกในงานกศุล) กรมศลิปากร 

(หมายเหต:ุ -)  
2) แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตใชห้นังสอืของกรมศลิปากรเป็นตน้ฉบบั (พมิพเ์พื(อจําหน่าย) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 
- 
 
 

เอกสารฉบบันี1ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัที(คูม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 15/07/2562 
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เอกสารประกอบการพจิารณา : การขออนญุาตจดัพมิพห์นงัสอืที�เป็นลขิสทิธิ"ของกรมศลิปากร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : กรมศลิปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจรงิ สําเนา เง ื�อนไข  
1 

 
คําขออนุญาตจดัพมิพห์นงัสอือนัเป็นลขิสทิธิ"ของ
กรมศลิปากร 
 

1 0 - � 

2 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
 

1 0 (- หรอืบตัรประจําตวั
เจา้หนา้ที!ของรัฐ 
- นําเอกสารตวัจรงิมาแสดง
ตอ่เจา้หนา้ที!เพื!อยนืยัน
ตวัตน/ตรวจสอบ) 

� 

3 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
 

1 0 (- นําเอกสารตวัจรงิมา
แสดงตอ่เจา้หนา้ที!เพื!อ
ยนืยันตวัตน/ตรวจสอบ 
- ออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
นับจากวนัที!ยื!นคําขอ
อนุญาต) 

� 

4 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
 

1 0 (กรณียื!นแทนนติบิคุคล ให ้
แนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรั้บมอบ
อํานาจพรอ้มรับรองสําเนา
ถกูตอ้ง) 

� 

5 
 

หนงัสอืคํ -าประกนัของธนาคาร 
 

1 0 (5 % ของราคาหนังสอื 
กรณีนติบิคุคลจัดพมิพเ์พื!อ
จําหน่าย) 

� 

 

แบบฟอรม์คําขออนุญาต 

 รายการเอกสาร เง ื�อนไข  
1 

 
แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตพมิพห์นงัสอืจากตน้ฉบบั (พมิพแ์จกใน
งานกศุล) กรมศลิปากร 
 

- � 

2 
 

แบบแจง้ความประสงคข์ออนุญาตใชห้นงัสอืของกรมศลิปากรเป็น
ตน้ฉบบั (พมิพเ์พื�อจําหนา่ย) 
 

- � 
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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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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 
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