
      
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การจดัทาํทะเบียน 

   วตัถุพพิธิภณัฑ ์
    สถาบนัลา้นนาศึกษา  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู   ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑  

 



 

 

 

 
 

สํานักงาน  

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา  ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๒๐๒ ถ. ชางเผือก อ.เมือง 

จ. เชียงใหม ๕๐๒๑๐ โทรศัพท / โทรสาร ๐๕๓ – ๘๘๕๘๖๐ ๘๘๕๘๘๐ ๘๘๕๘๘๓-๔  

E-mail : ilaccmru@gmail.com  :   website : http://www.culture.cmru.ac.th 

วัตถุประสงค  

       เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาอาสาชวยปฏิบัติงาน ชมรมฯ สาขาวิชาตาง ๆ  ในการ

อาสาสมัครจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ท่ีปรึกษา  

ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ   สิตานุรักษ ผูอํานวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม 

อาจารยสิริพร  คืนมาเมือง   รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

อาจารย ดร. ธรรศ ศรีรัตนบัลล  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

นางสาวดารารัตน ศิริลาภา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

รวบรวมและสังเคราะหขอมูล  

นางสาววราภรณ   โยธาราษฏร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

ใหขอมูลและรวมกิจกรรม   

อ. พิสุทธิลักษณ   บุญโต   

 

อาจารยประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

นายณัฐพงษ  แมตสอง   ภัณฑารักษ ปฏิบัติการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม  สํานัก

ศิลปากรท่ี  7  เชียงใหม 

ดร. ดิเรก   อินจันทร นางสาวปนัดดา   โตคํานุช 

นายโสภณ  พรมจิตต นายจักรภาณุ   ไตรยสุทธิ์ 

นายอนุชิต  ณ สิงหทร  

ประชาสัมพันธ  

นายวีรพิชญ   หิมารัตน น.ส. ศุภรักษ    ฉัตรแกว       น.ส. กัลยาณี  อินตะราชา 

  

คู่มือการจดัทาํทะเบยีนวตัถุพพิธิภณัฑส์ถาบนัลา้นนาศกึษา   

สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ 

จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑        
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คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษาสํานักศลิปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑    หนา  ก 

 

คํานํา 

 

คูมือฉบับนี้  จัดทําข้ึนจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๑  โดยการพัฒนาขอมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลเพ่ิมเติมจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 

ผูมีประสบการณจากการดําเนินงาน อาจารย ตลอดจนนักศึกษาท่ีมีประสบการณตรง และไดมีการรวมกัน

สังเคราะหขอมูลท่ีสามารถนํามาใชท่ีมีความกระชับ และชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูบริหาร บุคลากร 

และนักศึกษาอาสาชวยปฏิบัติงาน ชมรมฯ สาขาวิชาตาง ๆ  ในการอาสาสมัครจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มุงเนนพัฒนาบุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

ในการศึกษา เรียนรู วิธีการ แนวทาง ควบคุมวัตถุท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา และวิธีการหาขอมูล

ของวัตถุแตละชิ้น ซ่ึงคาดหวังวา ภายหลังจากกิจกรรม จะสามารถทําใหบุคลากรมีความรูในการจัดทําทะเบียนวัตถุ

พิพิธภัณฑของสถาบันลานนาศึกษา  ซ่ึงเปนการสํารวจและจัดทําขอมูลทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑภายหลังจากท่ีมี 

การพัฒนาอาคารสถาบันลานนาศึกษา   

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นควรจะมีการควบคุมดูแลวัตถุพิพิธภัณฑของสถาบันลานนา  

เปนการตอบสนองยุทธศาสตรในการพัฒนาแหลงเรียนรู การตอบสนองแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม และสามารถทําใหไดฐานขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการบริหารงานของพิพิธภัณฑ อีกดวย 

 

 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 



คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษาสํานักศลิปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑    หนา  ข 

 

สารบญั 

  หนา 

คํานํา ก 

สารบัญ ข 

 พระราชบัญญัต ิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

๑ 

 การดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑตามมาตรฐานสากล ๑๖ 

 การจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ๒๑ 

 - ความหมายและวัตถุประสงค ๒๑ 

 - ผูปฏิบัติงาน สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ ๒๑ 

 - ระเบียบและวิธีปฏิบัติ ๒๒ 

 - วิธีการบันทึกขอมูล ๒๒ 

 ระบบทะเบียนของกรมศิลปากร ๒๔ 

 ทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา ๓๔ 

 - สถาบันลานนาศึกษา ๓๔ 

 - วัตถุพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา ๓๕ 

 - การกําหนดรหัสทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ๓๗ 

 - แบบฟอรมทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ ๔๐ 

 คณะผูจัดทํา ๔๔ 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑ 

พระราชบญัญตั ิโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพธิภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔0

๑ 

 
พระราชบัญญัติ 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ 

เปนปท่ี ๑๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภารางรัฐธรรมนูญ 

ในฐานรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔” 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

  มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ 

พุทธศักราช ๒๔๗๗ และ 

(๒) พระราชบัญญัติวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติ (ฉบับ

ท่ี ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 

บรรดาบทกฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

                                                           
๑ http://www.finearts.go.th/fad7/พรบ/item/พรบโบราณสถาน-โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุและพิพิธภณัฑสถานแหงชาติ-พศ

2504-2.html 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒ 

  มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซ่ึงโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการกอสราง หรือ

โดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเปนประโยชนในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

ท้ังนี้ ใหรวมถึงสถานท่ีท่ีเปนแหลงโบราณคดี แหลงประวัติศาสตร และอุทยานประวัติศาสตรดวย 

“โบราณวัตถุ” หมายความวา สังหาริมทรัพยท่ีเปนของโบราณ ไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปน

สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือท่ีเปนสวนหนึ่งสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษยหรือซากสัตว ซ่ึงโดยอายุหรือ

โดยลกัษณะแหงการประดิษฐหรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนในทางศิลป 

ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี 

“ศิลปวัตถุ” หมายความวา สิ่งท่ีทําดวยฝมืออยางประณีตและมีคุณคาสูงในทางศิลป 

“สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” หมายความวา สิ่งท่ีทําเทียมโบราณวัตถุหรือสวนของโบราณวัตถุท่ีไดข้ึน

ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร 

“สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” หมายความวา สิ่งท่ีทําเทียมศิลปวัตถุหรือสวนของศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียน

ไวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือท่ีอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร 

“ทําเทียม" หมายความวา เลียนแบบ จําลอง หรือทําเอาอยางดวยวิธีการใด ๆ ใหเหมือนหรือ

คลายของจริง ท้ังนี้ ไมวาจะมีขนาด รูปลักษณะ และวัสดุอยางเดิมหรือไม 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมศิลปากร 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๕ การออกหนังสืออนุญาตและการออกใบอนุญาตซ่ึงอธิบดีตองกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ 

อธิบดีจะมอบหมายใหขาราชการในกรมศิลปากรซ่ึงมีตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาข้ึนไป

กระทําแทน หรือผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีใดเปนผูกระทําแทนสําหรับทองท่ีนั้นก็ได การมอบหมายให

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เม่ือไดมีประกาศมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีใดกระทําการแทนอธิบดีตามความใน

วรรคหนึ่งแลว คําขอรับหนังสืออนุญาตและใบอนุญาตใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดแหงทองท่ีนั้น 

  มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

แตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีกับออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ 

ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงนั้น เม่ือได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

  

 

 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓ 

หมวด ๑ 

โบราณสถาน 

----------------------------------- 

มาตรา ๗ เพ่ือประโยชนในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได และ

ใหมีอํานาจกําหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเปนเขตของโบราณสถาน โดยใหถือวาเปนโบราณสถานดวยก็ได 

ประกาศดังกลาวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแกไขเพ่ิมเติมก็ใหกระทําไดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

การข้ึนทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคกอน ถาโบราณสถานนั้นมีเจาของหรือมีผูครอบครอง

โดยชอบดวยกฎหมาย ใหอธิบดีแจงเปนหนงัสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบ ถาเจาของหรือผูครอบครอง

ไมพอใจ ก็ใหมีสิทธิรองตอศาลภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีอธิบดีแจงใหทราบ ขอใหศาลมีคําสั่งให

อธิบดีระงับการข้ึนทะเบียนและหรือการกําหนดเขตท่ีดินใหเปนโบราณสถานแลวแตกรณีได ถาเจาของหรือผู

ครอบครองมิไดรองขอตอศาล หรือศาลมีคําสั่งคดีถึงท่ีสุดใหยกคํารองขอของเจาของหรือผูครอบครอง ให

อธิบดีดําเนินการข้ึนทะเบียนได 

  มาตรา ๗ ทวิ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 

ภายในเขตของโบราณสถาน ซ่ึงอธิบดีไดประกาศข้ึนทะเบียน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีใน

กรณีท่ีมีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการกอสรางและใหรื้อถอนอาคาร

หรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวันนับแตวันไดรับคําสั่งผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอน

อาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสั่งอธิบดี มีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อ

ถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นได โดยเจาของผูครอบครองหรือผูปลูกสรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย

หรือดําเนินคดีแกผูรื้อถอนไมวาดวยประการใดท้ังสิ้นสัมภาระท่ีรื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขต

โบราณสถานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันรื้อถอนเสร็จ ใหอธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้นเงินท่ีได

จากการขายเม่ือหักคาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือเทาใดใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น 

  มาตรา ๘ บรรดาโบราณสถานซ่ึงอธิบดีกรมศิลปากรไดจัดทําบัญชีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ตามกฎหมายวาดวย โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแหงชาติแลวกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนโบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวตามพระราชบัญญัตินี้ดวย 

  มาตรา ๙ โบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว และเปนโบราณสถานท่ีมีเจาของหรือผูครอบครองโดย

ชอบดวยกฎหมาย ชํารุด หักพังหรือเสียหายไมวาดวยประการใด ๆ ใหเจาของหรือผูครอบครองโบราณสถาน

นั้น แจงการชํารุด หักพังหรือเสียหายเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีเกิดชํารุด หักพังหรือ

เสียหายนั้น 

  มาตรา ๙ ทวิ โบราณสถานตามมาตรา ๙ ท่ีไดจัดใหมีการเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืนเปนปกติ

ธุระ หรือจัดเก็บผลประโยชนใด ๆ อันเกิดจากโบราณสถานนั้น ใหเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวย



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
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กฎหมายเปนผูเสียคาใชจายในการซอมแซมท้ังหมด หรือบางสวนตามท่ีอธิบดีกําหนด การกําหนดคาใชจายใน

การซอมแซมโบราณสถานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีแตงต้ังกรรมการข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวนไมนอยกวาสามคน 

โดยใหเจาของหรือผูครอบครองรวมเปนกรรมการดวย 

  มาตรา ๑๐ หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย เคลื่อนยาย

โบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณ

โบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสือ

อนุญาตนั้นกําหนดเง่ือนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นดวย 

  มาตรา ๑๐ ทวิ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในโบราณสถานเพ่ือตรวจดูวาไดมีการซอมแซม 

แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลายเคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือมี

การขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคารภายในบริเวณโบราณสถานหรือไม ในการนี้ใหพนักงานเจาหนาท่ีมี

อํานาจยึดหรืออายัดวัตถุท่ีมีเหตุอันสมควรสงสัยวาจะเปนวัตถุท่ีไดมาจากการขุดคนในบริเวณโบราณสถานได  

การตรวจ ยึดหรืออายัดตามความในวรรคหนึ่ง ใหกระทําไดระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก และเม่ือ

ดําเนินการตรวจ ยึดหรืออายัดแลว ในเขตกรุงเทพมหานครใหรายงานตออธิบดี ในเขตจังหวัดอ่ืนใหรายงานตอ

ผูวาราชการจังหวัดและอธิบดีเพ่ือทราบ 

  มาตรา ๑๑ โบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานท่ีมีเจาของหรือผู

ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาท่ีหรือบุคคลใด ๆ ทําการซอมแซม

หรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพเดิมได แตตองแจงเปนหนังสือให

เจาของหรือผูครอบครองทราบกอน 

  มาตรา ๑๒ ในกรณีท่ีมีการโอนโบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ผูโอนจะตองแจงการโอนเปนหนังสือ

โดยระบุชื่อและท่ีอยูของผูรับโอน และวันเดือนปท่ีโอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวันโอนผูไดรับ

กรรมสิทธิ์โบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรมตองแจงการไดรับกรรมสิทธิ์ไปยัง

อธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีท่ีมีผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณสถานเดียวกันหลายคน 

เม่ือไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจงการรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายได

ปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมีกรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลว

ดวย 

  มาตรา ๑๓ เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาพ ความปลอดภัย ความสะอาด และความเปนระเบียบ

เรียบรอยของโบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติ

ในระหวางเขาชมได และจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืนดวยก็ได  การจัดใหเขาชม

โบราณสถานท่ีมีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน ตอง

แจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอนและตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา 
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จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๕ 

  มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ือประโยชนในการสงเสริมการศึกษาและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม อธิบดีมีอํานาจ

อนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลใดเขาไปดําเนินกิจการใด ๆ เพ่ือหาผลประโยชนในบริเวณโบราณสถานท่ีไดข้ึน

ทะเบียนแลวและมิใชเปนโบราณสถานท่ีมีเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย โดยใหผูรับอนุญาต

ออกคาใชจายในการดําเนินกิจการท้ังสิ้น และผูรับอนุญาตตองจายเงินคาสิทธิคาตอบแทน และคาธรรมเนียม

อ่ืนใหแกกรมศิลปากรเพ่ือสมทบกองทุนโบราณคดี ท้ังนี้  ตามระเบียบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราช 

กิจจานุเบกษา 

  

หมวด ๒ 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 

---------------------------------------------------- 

  

มาตรา ๑๔ เม่ืออธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดท่ีมิไดอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร 

มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีเปนพิเศษ อธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปะวัตถุนั้น ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นวาโบราณวัตถุใดไมวาจะไดข้ึนทะเบียน

แลวหรือไม หรือศิลปวัตถุใดท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว สมควรสงวนไวเปนสมบัติของชาติ อธิบดีมีอํานาจประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีหามทําการคา และ

หากเห็นสมควรเก็บรักษาไวเปนสมบัติของชาติ ใหอธิบดีมีอํานาจจัดซ้ือโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไวได 

มาตรา ๑๔ ทวิ เพ่ือประโยชนในการอนุรักษและการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีมีอายุ

ตั้งแตสมัยอยุธยาข้ึนไป ใหอธิบดีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหเขตทองท่ีใดเปนเขตสํารวจ

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น โดยใหเจาของหรือผูครอบครองแจงปริมาณ รูปพรรณและสถานท่ีเก็บรักษา

โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้นตออธิบดีตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด  เม่ือไดมีประกาศ

ตามวรรคหนึ่งแลว อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจเขาไปในเคหสถานของเจาของหรือผูครอบครอง 

หรือสถานท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น ระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลา

ทําการเพ่ือประโยชนในการจัดทําทะเบียน และในกรณีท่ีเห็นวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดมีประโยชนหรือ

คุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตร หรือโบราณคดีเปนพิเศษ ใหอธิบดีมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๑๔ ได 

  มาตรา ๑๕ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวนั้น หามมิใหผูใดซอมแซม แกไขหรือ

เปลี่ยนแปลงเวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี และถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเง่ือนไขไวประการ

ใดก็ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้นดวย 

  มาตรา ๑๖ ในกรณีท่ีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย 

หรือมีการยายสถานท่ีเก็บรักษา ใหผูครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแจงเปนหนังสือไปยังอธิบดีภายใน

สามสิบวันนับแตวันชํารุด หักพัง เสียหาย สูญหาย หรือมีการยายนั้น 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๖ 

  มาตรา ๑๗ ในกรณีท่ีมีการโอนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ผูโอนจะตองแจงการ

โอนเปนหนังสือโดยระบุชื่อและท่ีอยูของผูรับโอน และวันเดือนปท่ีโอนไปยังอธิบดีภายในสามสิบวันนับแตวัน

โอนผูไดรับกรรมสิทธิ์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวโดยทางมรดกหรือโดยพินัยกรรม ตองแจง

การไดรับกรรมสิทธิ์ไปยังอธิบดีภายในหกสิบวันนับแตวันไดรับกรรมสิทธิ์ ในกรณีท่ีมีผูไดรับกรรมสิทธิ์

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเดียวกันหลายคน เม่ือไดมีการมอบหมายใหผูมีกรรมสิทธิ์รวมคนใดคนหนึ่งเปนผูแจง

การรับกรรมสิทธิ์ และผูไดรับมอบหมายไดปฏิบัติการแจงนั้นภายในกําหนดเวลาดังกลาวแลว ใหถือวาผูมี

กรรมสิทธิ์รวมทุกคนไดปฏิบัติการแจงนั้นแลวดวย 

  

มาตรา ๑๘ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเปนทรัพยสินของแผนดิน และอยูในความดูแลรักษาของกรม

ศิลปากรจะโอนกันมิได เวนแตอาศัยอํานาจแหงบทกฎหมาย แตถาโบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยู

มากเกินตองการอธิบดีจะอนุญาตใหโอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยนเพ่ือประโยชนแหงพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

หรือใหเปนรางวัลหรือเปนคาแรงงานแกผูขุดคนก็ได ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

  มาตรา ๑๘ ทวิ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีอยูในความครอบครองของกรมศิลปากร หรือท่ีไดข้ึน

ทะเบียนไวและมีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลป ประวัติศาสตรหรือโบราณคดีเปนพิเศษ รัฐมนตรีมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีควบคุมการ

ทําเทียมเม่ือไดมีประกาศตามวรรคหนึ่งแลว การผลิต การคา หรือมีไวในสถานท่ีทําการคาซ่ึงสิ่งเทียม

โบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียมนั้น ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ี

อธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และใหผูประสงคจะผลิตสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ

ท่ีควบคุมการทําเทียมแจงรายการสิ่งท่ีตนจะผลิตตออธิบดีพรอมท้ังตองแสดงใหปรากฏท่ีสิ่งท่ีตนผลิตนั้นดวยวา

เปนสิ่งท่ีไดทําเทียมข้ึน  เม่ือไดรับแจงตามวรรคสองแลว ใหอธิบดีแจงรายชื่อผูผลิตและรายการสิ่งเทียม

โบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียมท่ีจะผลิตนั้นตออธิบดีกรมศุลกากรเพ่ือประโยชนในการ

สงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรดวย 

  มาตรา ๑๙ ผูใดประสงคจะทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีมิไดหามทําการคาตามมาตรา ๑๔ 

วรรคสอง ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ 

วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ในกรณีท่ีอธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาต

ในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีท่ีอธิบดีไมอนุญาต ผูขอรับในอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

  มาตรา ๑๙ ทวิ ผูใดจะแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยเรียกเก็บคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืน  

ตองแจงเปนหนังสือใหอธิบดีทราบกอน และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีอธิบดีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๗ 

  มาตรา ๑๙ ตรี ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ใหมีอายุใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีออก

ใบอนุญาต ถาผูรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตออธิบดีกอน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือไดยื่นคําขอแลว ใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ

ใบอนุญาตนั้น  การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวง  ในกรณีท่ีอธิบดีอนุญาต ใหอธิบดีประกาศรายชื่อผูไดรับใบอนุญาตในราชกิจจานุเบกษา   

ในกรณีท่ีอธิบดีไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต ผูขอตออายุใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรี

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด  ถามีการอุทธรณการตออายุ

ใบอนุญาตตามวรรคสามกอนท่ีรัฐมนตรีจะมีคําวินิจฉัย รัฐมนตรีจะสั่งอนุญาตใหประกอบกิจการไปพลางกอน

เม่ือมีคําขอของผูอุทธรณก็ได 

  มาตรา ๒๐ ผูรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙ ตองแสดงใบอนุญาตไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  

ณ สถานท่ีทําการคา และใหผูรับใบอนุญาตทําบัญชีรายการโบราณวตัถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ

หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีควบคุมการทําเทียมท่ีอยูในความครอบครองของตนและรักษาบัญชีนั้นไว ณ สถานท่ี

ดังกลาว ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีอธิบดีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๑ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในสถานท่ีผลิต สถานท่ีทําการคา สถานท่ีแสดง หรือ

สถานท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ระหวางพระอาทิตย

ข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ เพ่ือตรวจดูวาไดมีการปฏิบัติถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม 

หรือเพ่ือตรวจดูวามีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีไดมาโดยมิชอบ

ดวยกฎหมาย หรือมีสิ่งเทียมโบราณวัตถุ หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีมิไดปฏิบัติตามประกาศท่ีอธิบดีกําหนดตาม

มาตรา ๑๘ ทวิ อยูในสถานท่ีนั้นหรือไม และในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามิไดมีการปฏิบัติใหถูกตองตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือมีโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีไดมาโดยมิ

ชอบดวยกฎหมาย หรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุหรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุท่ีมิไดปฏิบัติตามประกาศท่ีอธิบดีกําหนดตาม

มาตรา ๑๘ ทวิ ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ ยึดหรืออายัดโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือสิ่งเทียมโบราณวัตถุ

หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุนั้น เพ่ือประโยชนในการดําเนินคดีได 

  มาตรา ๒๑ ทวิ ในการปฏิบัติหนาท่ี อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาท่ี แลวแต

กรณี ตองแสดงบัตรประจําตัวตอเจาของ ผูครอบครอง ผูรับใบอนุญาต หรือผูท่ีเก่ียวของในสถานท่ีท่ีทําการ

ตรวจสอบตามมาตรา ๑๔ ทวิ หรือมาตรา ๒๑ และใหเจาของ ผูครอบครอง ผูรับใบอนุญาต หรือผูท่ีเก่ียวของ

ดังกลาวอํานวยความสะดวกตามสมควร บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง” 

  มาตรา ๒๑ ตรี ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจา

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๘ 

  มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ไมวาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นจะเปน

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวหรือไม ออกนอกราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก

อธิบดี 

การขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกศิลปวัตถุท่ีมีอายุไมเกินหาปและไมไดข้ึนทะเบียน และการนํา

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผานราชอาณาจักร 

  มาตรา ๒๓ บุคคลใดประสงคจะสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว 

ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตออธิบดี ในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งไมอนุญาต ผูขอมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของอธิบดีตอ

รัฐมนตรีภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด  ในกรณีอธิบดี

เห็นสมควรหรือรัฐมนตรีวินิจฉัยใหออกใบอนุญาตใหผูยื่นคําขอสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก

ราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว และเม่ือผูยื่นคําขอไดยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไข วิธีการและขอกําหนดวาดวย

การวางเงินประกัน และหรือการชําระคาปรับตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเก่ียวแกการสงโบราณวัตถุและ

ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวแลวก็ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหผูยื่นเรื่องราวสงหรือนําวัตถุ

ออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวได 

  มาตรา ๒๓ ทวิ ในกรณีท่ีมีความจําเปนท่ีตองสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นสวนของ

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีอยูในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือการศึกษา การ

วิเคราะห การวิจัยการซอมแซม หรือประกอบ ใหอธิบดีมีอํานาจสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือ

ชิ้นสวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราวได เวนแตเปนชิ้นสวนของ

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีตองนําไปแปรสภาพหรือทําลายไปโดยกระบวนการวิเคราะหหรือการวิจัยนั้น อธิบดี

จะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรโดยไมตองนํากลับก็ได 

  มาตรา ๒๔ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอนหรือฝงหรือทอดท้ิงไวในราชอาณาจักรหรือในบริเวณเขต

เศรษฐกิจจําเพาะโดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใดสามารถอางวาเปนเจาของได ไมวาท่ีท่ีซอนหรือฝงหรือทอดท้ิงจะ

อยูในกรรมสิทธิ์หรือความครอบครองของบุคคลใดหรือไม ใหตกเปนทรัพยสินของแผนดิน ผูเก็บไดตองสงมอบ

แกพนักงานเจาหนาท่ีหรือพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

แลวมีสิทธิจะไดรับรางวัลไมเกินหนึ่งในสามแหงคาของทรัพยสินนั้น   อธิบดีตั้งกรรมการข้ึนคณะหนึ่งมีจํานวน

ไมนอยกวาสามคนเปนผูพิจารณากําหนดคาของทรัพยสินและเงินรางวัลตามวรรคหนึ่ง ผูเก็บไดมีสิทธิอุทธรณ

การกําหนดของคณะกรรมการเปนหนังสือตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันทราบการกําหนด คําวินิจฉัยของ

อธิบดีใหเปนท่ีสุด 

  มาตรา ๒๔ ทวิ ในกรณีท่ีใบอนุญาตท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญ 

ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตตออธิบดีภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีทราบการสูญหายหรือถูก



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๙ 

ทําลาย การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  

หมวด ๓ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

---------------------------------------------------- 

  

มาตรา ๒๕ ใหมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนท่ีเก็บรักษาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันเปนทรัพยสิน

ของแผนดินพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจะจัดต้ังข้ึน ณ ท่ีใด หรือจะใหสถานท่ีใดเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ 

ตลอดถึงการถอนสภาพพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติท่ีมีอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  มาตรา ๒๖ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุซ่ึงเปนทรัพยสินของแผนดินและอยูในความดูแลรักษาของกรม

ศิลปากรนั้น จะเก็บรักษาไว ณ สถานท่ีอ่ืนใดนอกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติมิได แตในกรณีท่ีไมอาจหรือไม

สมควรจะนํามาเก็บรักษา ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติและไดรับอนุญาตจากอธิบดีแลวจะเก็บรักษาไว  

ณ พิพิธภัณฑอ่ืน วัด หรือสถานท่ีของทางราชการก็ได  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกรณีท่ีอธิบดีอนุญาต

ใหนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุไปแสดง ณ ท่ีใด ๆ เปนการชั่วคราว หรือในกรณีท่ีอธิบดีมีคําสั่งใหนํา

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกจากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพ่ือประโยชนในการซอมแซมหรือบูรณะ ในกรณีท่ี

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันหลายชิ้น อธิบดีจะอนุญาตใหกระทรวง ทบวง กรมใดเปนผูเก็บรักษา

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุนั้นบางชิ้นก็ได 

  มาตรา ๒๗ เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัย ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย

ของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหผูเขาชมปฏิบัติในระหวางเขาชม

ได และจะกําหนดใหผูเขาชมเสียคาเขาชมหรือคาบริการอ่ืนดวยก็ได 

  

หมวด ๔ 

กองทุนโบราณคดี 

------------------------------------------------- 

  

มาตรา ๒๘ ใหจัดใหมีกองทุนข้ึน เรียกวา “กองทุนโบราณคดี” เพ่ือใชจายในกิจการอันเปนประโยชน

แกโบราณสถานหรือการพิพิธภัณฑ 

  มาตรา ๒๙ กองทุนโบราณคดีประกอบดวย 

(๑) เงินท่ีไดมาตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๐ 

(๒) เงินผลประโยชนอันเกิดจากโบราณสถาน 

(๓) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศให 

(๔) เงินทุนกองกลางและเงินทุนตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการ

พิพิธภัณฑแหงชาติ ซ่ึงกรมศิลปากรมีอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

มาตรา ๓๐ การเก็บรักษาและการจายเงินกองทุนโบราณคดี ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

  

หมวด ๔ ทว ิ

การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาต 

---------------------------------------------------------------------- 

  

มาตรา ๓๐ ทวิ ผูรับใบอนุญาตผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ประกาศ 

หรือระเบียบท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนด อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตไดมี

กําหนดครั้งละไมเกินหกสิบวัน แตในกรณีท่ีมีการฟองผูรับใบอนุญาตตอศาลวาไดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ อธิบดีจะสั่งพักใชใบอนุญาตไวจนกวาจะมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดก็ได ผูถูกสั่งพักใชใบอนุญาตจะ

ขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ในระหวางถูกสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไมได 

มาตรา ๓๐ ตรี เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตผูใดตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําการฝาฝน

พระราชบัญญัตินี้หรือฝาฝนคําสั่งพักใชใบอนุญาต อธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตไดผูถูกสั่งเพิกถอน

ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนสองปนับตั้งแตวันท่ีถูกเพิกถอน

ใบอนุญาต 

  มาตรา ๓๐ จัตวา คําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาต

ทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวหรือบุคคลดังกลาวไมยอมรับคําสั่ง ใหปดคําสั่งไว ณ ท่ีเปดเผยเห็นไดงายท่ีสถานท่ีท่ี

ระบุไวในใบอนุญาตหรือภูมิลําเนาของผูรับใบอนุญาตนั้น และใหถือวาบุคคลดังกลาวไดทราบคําสั่งนั้นแลว

ตั้งแตวันท่ีปดคําสั่งคําสั่งพักใชและคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหประกาศในราชกิจจานุเบกษาและ

จะโฆษณาในหนังสือพิมพหรือโดยวิธีอ่ืนดวยก็ได 

  มาตรา ๓๐ เบญจ ผูถูกสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณเปนหนังสือตอรัฐมนตรีภายใน

สามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่งคําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุดการอุทธรณตามวรรคหนึ่งไมเปนการทุเลา

การบังคับตามคําสั่งพักใชหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 

 

หมวด ๕ 

บทกําหนดโทษ 
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--------------------------------------------- 

                    

มาตรา ๓๑ ผูใดเก็บไดซ่ึงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซอนหรือฝงหรือทอดท้ิงโดยพฤติการณซ่ึงไมมีผูใด

สามารถอางวาเปนเจาของได และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเปนของตนหรือของผูอ่ืน ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  

มาตรา ๓๑ ทวิ ผูใดซอนเรน จําหนาย เอาไปเสีย หรือรับซ้ือรับจํานํา หรือรับไวโดยประการใด ๆ ซ่ึง

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันไดมาโดยการกระทําความผิดตามมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือ

ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ” ถาการกระทําผิดตามวรรคหนึ่งไดกระทําไปเพ่ือการคา ผูกระทําผิด

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๒ ผูใดบุกรุกโบราณสถาน หรือทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคาหรือทําใหไรประโยชนซ่ึง

โบราณสถาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  ถาการกระทํา

ความผิดตามวรรคหนึ่งเปนการกระทําตอโบราณสถานท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไม

เกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๓ ผูใดทําใหเสียหาย ทําลาย ทําใหเสื่อมคา ทําใหไรประโยชนหรือทําใหสูญหายซ่ึง

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป หรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ วรรคสอง มาตรา ๑๔ ทวิ มาตรา ๑๖ 

มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๐ หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๕ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตาม

มาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

มาตรา ๓๖ ผูใดทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีหามทําการคาตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๑๔ วรรค

สอง หรือฝาฝนมาตรา ๑๕ หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีอธิบดีกําหนดไวในหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๑๕ ตอง

ระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๖ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามประกาศท่ีออกตามมาตรา ๑๘ ทวิ วรรคสอง หรือไมแจงรายการสิ่ง

ท่ีตนผลิตตออธิบดี หรือไมแสดงใหปรากฏท่ีสิ่งท่ีตนผลิตวาเปนสิ่งท่ีไดทําเทียมข้ึนตามมาตรา ๑๘ ทวิ วรรคสอง 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๗ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกิน

สามแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๒ 

  มาตรา ๓๗ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ทวิ หรือประกาศท่ีออกตามมาตรา ๑๙ ทวิ ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๗ ตรี ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

หรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับ

ไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๘ ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุท่ีไมไดข้ึนทะเบียนออกนอกราชอาณาจักร อันเปนการฝาฝน

มาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป หรือปรับไมเกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

  มาตรา ๓๙ ผูใดสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีไดข้ึนทะเบียนแลวออกนอกราชอาณาจักรอัน

เปนการฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป และปรับไมเกินหนึ่งลานบาท 

  

บทเฉพาะกาล 

----------------------------------- 

มาตรา ๔๐ ใหผูทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชม

โดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระอยูแลวในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากอธิบดีให

ทําการคาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับความในมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๐ มิใหใชบังคับแกผูทําการคาโบราณวัตถุหรือ

ศิลปวัตถุ หรือแสดงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใหบุคคลชมโดยเรียกเก็บคาชมเปนปกติธุระ ซ่ึงไดยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตโดยถูกตองตามความในวรรคกอน ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับจนถึงวันท่ีไดรับ

ใบอนุญาต 

  

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

จอมพล ส. ธนะรัชต 

นายกรัฐมนตรี 

  

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

-------------------------------------- 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๓ 

                   

  (๑) ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๙                       ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตตามมาตรา ๒๒ 

(ก) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซ่ึง 

      กรมศิลปากรเห็นวามีอายุตั้งแต 

      สมัยอยุธยาข้ึนไป ชิ้นละไมเกิน                       ๒,๐๐๐ บาท 

(ข) โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุซ่ึง 

      กรมศิลปากรเห็นวามีอายุต่ํากวา 

      สมัยอยุธยา ชิ้นละไมเกิน                              ๑,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบแทนใบอนุญาต                               ฉบับละ      ๑๐๐ บาท 

(๔) การตออายุใบอนุญาต                          ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม                                                 

     ใบอนุญาตนั้น 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชอยูในปจจุบันนี้ นอกจากมีบทกําหนดโทษผูกระทํา

ความผิดต่ํากวาท่ีควรอยูมากเปนเหตุใหมีการลักลอบนําโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอกประเทศซ่ึงเปนภัย

ตอการสงวนวัตถุเชนวานั้นแลว ยังมีบทบัญญัติท่ีไมเหมาะสมแกการปฏิบัติจัดการเก่ียวแกการพิพิธภัณฑสถาน

แหงชาติและการโบราณคดีใหเปนไปดวยดีอีกหลายประการ จึงสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวแกการนี้

เสียใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๐๘ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ 

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๔ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน มีบทบัญญัติบางประการท่ีไม

เหมาะสมและไมรัดกุมเพียงพอในดานการคุมครองดูแลรักษา การบูรณะและการซอมแซมโบราณสถาน 

โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ และกําหนดอัตราโทษไวต่ํามาก ทําใหมีผูกระทําผิดเก่ียวกับการลักลอบบุกรุก ขุดคน 

และทําลายโบราณสถาน ลักลอบนําหรือสงโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีมีคุณคาทางศิลป ประวัติศาสตรหรือ

โบราณคดีออกนอกราชอาณาจักรมากข้ึน นอกจากนี้ ปรากฏวาในปจจุบันมีการผลิตและการคาสิ่งเทียม

โบราณวัตถุและสิ่งเทียมศิลปวัตถุเปนจํานวนมาก สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยโบราณสถาน

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ และการควบคุมการผลิตและการคาสิ่งเทียมโบราณวัตถุ

หรือสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสมควรปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับใบอนุญาตและ

หนังสืออนุญาต อัตราโทษและอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติใหเหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังแกไข

บทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกันดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  

  ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ให

แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม” 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมโดยมีภารกิจใหม ซ่ึงไดมีการตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ 

รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไข

บทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการท่ีปรากฏ

ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการ

โอนสวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจ

หนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปนของ

หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารง

ตําแหนงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการใน

คณะกรรมการใหตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวน



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๕ 

ราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว ซ่ึงเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึง

จําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

 

ท่ีมา : http://www.finearts.go.th/fad๗/พรบ/item/พรบโบราณสถาน-โบราณวัตถุ-ศิลปวัตถุและ

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ-พศ๒๕๐๔-๒.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๖ 

การดูแลรักษาวัตถุพิพธิภัณฑตามมาตรฐานสากล 1

๒ 

 

 วัตถุพิพิธภัณฑสวนใหญอยูในสภาพชํารุดมาแตเดิม หรือเริ่มเสื่อมสภาพ เนื่องจากวัสดุหลายชนิด

เสื่อมสภาพลงไปทุกขณะเนื่องจากสาเหตุภายในตัวเอง วัสดุบางชนิดเริ่มตนเสื่อมสภาพ ต้ังแตแรกเริ่มผลิต  

และมีแนวโนมท่ีจะเสื่อมสภาพชํารุดมากข้ึนเรื่อย ๆ  กอนนําเขามาเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ หรืออาจเกิดจาก 

การขาดการดูแลรักษาท่ีถูกตองมาเปนเวลานาน  บางสวนชํารุดจากการเคลื่อนยาย และจากสภาพแวดลอมใน

การจัดแสดงและจัดเก็บ  สภาพชํารุดจึงทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึนเรื่อง ๆ สวนท่ียังมีสภาพดีอยูในขณะนี้  

ก็มีแนวโนมท่ีจะชํารุดเสื่อมสภาพกอนเวลาอันควร ถาเก็บรักษาหรือจัดแสดงดวยหรือดูแลรักษาวิธีการท่ีไม

ถูกตอง วัตถุพิพิธภัณฑจึงตองการการดูแลรักษาอยางระมัดระวังเปนพิเศษ เพ่ือชวยชะลอการชํารุดเสื่อมสภาพ

ใหชาลงมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  เพราะฉะนั้นหนาท่ีของผูปฏิบัติงาน นอกจากจะตองปกปอง คุมครอง ปองกัน

มิใหเกิดการสูญหายแลว ยังจะตองอนุรักษใหวัตถุเหลานั้นคงสภาพและมีอายุยืนยาวมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  

 วัสดุแตละชนิดตางก็มีจุดออนท่ีตองการการดูแลรักษาเปนพิเศษ เพราะฉะนั้น ควรทําความรูจัก

คุนเคยกับคุณสมบัติและจุดออนตาง ๆ ของวัตถุพิพิธภัณฑใหถองแทเสียกอน ข้ันตอไปจึงเรียนรูสาเหตุท่ีทําให

วัตถุเกิดการชํารุดเสื่อมสภาพ แลวศึกษาวิธีคุมครองปองกันมิให เกิดการชํารุดเสื่อมสภาพตอไปได 

 หัวใจสําคัญในการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑตามมาตรฐานสากล ไดแก 

๑. การรักษาความปลอดภัยอยางเครงครัด เพ่ือปองกันการทําลาย สูญหาย 

๒. ความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห ชนิด คุณสมบัติ จุดออน จุดแข็งของวัสดุ 

ตลอดจนกระบวนการชํารุดเสื่อมสภาพ 

๓. ความฉับไวในการแกปญหาเฉพาะหนา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเวลาท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

๔. การเคลื่อนยายและบรรจุหีบหอดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

๕. การจัดแสดงและจัดเก็บดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

๖. การควบคุมสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น แสงสวาง คุณภาพอากาศ 

๗. การปองกันแมลงและรา  

๘. มาตรการในการปองกันปจจัยเสี่ยงตาง ๆ รวมท้ังภัยพิบัติตามธรรมชาติ และความพรอมใน

การจัดการกับปญหาตาง ๆ เหลานั้น 

 

 

 

 

 

                                                           
๒ คัดเลือกบางสวนจากเอกสารประกอบการอบรม “การจดัการวัตถุพิพิธภัณฑ” วิทยากร จริาภรณ  อรณัยะนาค  โดยสมาคม

พิพิธภัณฑไทย และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันท่ี ๒๙-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองบรรยาย ช้ัน ๔ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ  
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การจับตองเคล่ือนยายวัตถุพิพิธภัณฑ 

 การจับตองและเคลื่อนยายวัตถุพิพิธภัณฑอยางไมระมัดระวังอาจทําใหวัตถุพิพิธภัณฑชํารุด

เสื่อมสภาพมากข้ึน ความเสียหายท่ีพบบอย เชน รอยนิ้วมือ คราบเปอน รอยถลอก ครูดถู ขัดสี ฉีกขาด ราว 

แตกหัก บิ่น กะเทาะ ชั้นสีหลุดลอน ฯลฯ เพราะฉะนั้น ทุกครั้งท่ีจับตองหยิบยกเคลื่อนยายวัตถุพิพิธภัณฑจะมี

ความเสี่ยงสูง จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีเจาหนาท่ีทุกคนควรเรียนรูและฝกหัดการจับตอง บรรจุหีบหอ และ

เคลื่อนยายดวยวิธีท่ีถูกตองตามมาตรฐานสากล เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะทําใหเกิดอันตราย ตลอดจนเรียนรู

วิธีการแกไขปญหาเฉพาะหนาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 โดยท่ัวไป หีบหอหรือลังท่ีใชในการขนสงวัตถุพิพิธภัณฑ ทําจากวัสดุแข็ง เชน ไม ไมอัด กระดาษแข็ง 

กระดาษลูกฟูก พลาสติก โลหะ ฯลฯ ภายในควรบุดวยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอน กันความชื้น 

หรือแผนสะทอนความรอน โดยใชลวดเย็บหรือกาวตรึงใหติดกับผนังของลัง ชั้นถัดมาควรเปนแผนโฟมโพลี

เอทธีลีนชนิดความหนาแนนสูง (HDPE) หรือโฟมโพลียูเรเทน เพ่ือชวยดูดซับแรงสั่นสะเทือน ในกรณีท่ีเปน

ภาพเขียน ภาพถายเอกสารท่ีอยูในกรอบ เสริมวัสดุนุม ๆ ตรงมุม เชน กระดาษท่ีซอนกันหลายชั้นจนนุม ๆ 

หนา ๆ หรือพรมนุม ๆ ตัดเปนแถบยาว มวนเปนหลอด แลวทาบตรงมุมดานหนา พับไปทางดานหลัง แลวตรึง

ดวยลวดเย็บท่ีดานหลังของกรอบรูป หรือทําซองโดยใชพลาสติกกันกระแทก หรือใชกระดาษลูกฟูก หรือ

พลาสติกกันกระแทก ตัดใหกวางเปนสองเทาของภาพ วาบทาบดานหนาของภาพแลวพับมาทางดานหลัง ปด

ดวยเทปกาว  

 

การจัดเก็บและจัดแสดง 

 การจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑในคลังและการจัดแสดงดวยวิธีการท่ีถูกตองตามหลักการอนุรักษ จะชวย

หยุดยั้งกระบวนการชํารุดเสื่อมสภาพลงไดอยางมีประสิทธิภาพ วัตถุท่ีไดรับการสงวนรักษาหรือซอมแซมมา

เปนอยางดี ก็อาจชํารุดเสื่อมสภาพไดอีกหากจัดเก็บและจัดแสดงไมถูกตอง เพราะฉะนั้นในปจจุบันท่ัวโลกตาง

ตระหนักดีถึงความสําคัญของการจัดเก็บในคลัง และการจัดแสดง และมุงเนนปรับปรุงวิธีการใหถูกตองตาม

หลักอนุรักษ 

 สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดในการดูแลรักษาวัตถุพิพิธภัณฑในคลัง คือ การรักษาความสะอาดอยางเครงครัด และ

การหม่ันตรวจตราสภาพวัตถุเปนประจําสมํ่าเสมอ ควรจัดทําตารางทําความสะอาดและการตรวสภาพวัตถุเปน

รายสัปดาหหรือรายเดือนและบันทึกผลการปฏิบัติงานเปนหลักฐาน  

 

วิธีการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ 

 วิธีการจัดเก็บและจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑดวยวิธีท่ีถูกตอง จะสามารถยืดอายุออกไปไดอีกยาวนาน

มาก ในทางตรงกันขามหากดูแลรักษาดวยวิธีท่ีไมถูกตอง วัตถุจะชํารุดเสื่อมสภาพเพ่ิมข้ึนทุกขณะ จึงควร

ปฏิบัติตามขอแนะนําดังตอไปนี้อยางเครงครัด 

๑. สวมถุงมือทุกครั้งท่ีแตะตองสัมผัสวัตถุพิพิธภัณฑ คราบเหง่ือ ไขมัน และสิ่งสกปรกบนนิ้วมือ  

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอยาง 
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จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๘ 

๒. ไมควรทําความสะอาดโดยการใชผาเช็ดถู หรือใชน้ําลางหรือใชน้ํายาทําความสะอาดท่ีใชกับ

สิ่งของเครื่องใชท่ัวไป 

๓. ควรเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑในท่ีท่ีมีอากาศไหลเวียนถายเทไดดี ปราศจากฝุนละออง  

แมลงและรา  

๔. หองท่ีเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑท่ีทําจากอินทรียวัตถุควรมีแสงสวางสลัว ๆ หรือมืดสนิท หาก

มีชองแสงหรือหนาตาง ควรติดตั้งผาผานเนื้อหนาหรือมูลี่ หลอดไฟท่ีเหมาะสมสําหรับหอง

ดังกลาวควรเปนหลอดทังสเตนหรือหลอด LED ไมควรใชหลอดฟลูออเรสเซนตธรรมดา  หาก

จําเปนตองใชหลอดฟลูออเรสเซนตควรเลือกหลอดชนิดพิเศษท่ีมีระดับรังสีอัลตราไวโอเลตต่ํา 

หรือใชแผนฟลมกรองรังสีอัลตราไวโอเลต ไมควรเปดไฟท้ิงไวโดยไมจําเปน ควรเปดไฟเฉพาะ

เวลาปฏิบัติงานเทานั้น 

๕. วัตถุท่ีมีขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาโดยการวางราบในตูหรือ ลิ้นชัก หรือในกลองท่ีบุดวย

กระดาษสา หรือกระดาษไรกรดหรือผาฝายเนื้อบางสีขาวท่ีซักสะอาด  วัตถุขนาดเล็กอาจวาง

ซอนกันได  โดยมีกระดาษสาหรือกระดาษไรกรดหรือกระดาษแกวค่ัน ไมควรวางลงบนพ้ืนตู

หรือลิ้นชักโดยตรง โดยไมมีกระดาษไรกรดหรือผาฝายหรือแผนพลาสติกปูรอง 

๖. วัตถุท่ีทําจากผาหรือกระดาษท่ีมีขนาดใหญมาก ในกรณีท่ีจําเปนตองมวนอาจมวนบนแกนท่ี

ทําดวยกระดาษแข็งหรือพลาสติกท่ีมีเสนผาศูนยกลางไมต่ํากวา ๘ เซนติเมตร ความยาวของ

แกนควรยาวกวาความกวางของวัตถุท่ีจะมวนใชกระดาษสาหรือผาฝายสีขาวหุมแกนหลาย ๆ 

ชั้นแลวคอย ๆ มวนบนแกน ระวังไมใหเกิดการยับยน ใชกระดาษสาอยางบางหรือกระดาษไร

กรด ปูทับสวนท่ีชํารุดหรือสวนท่ีการประดับตกแตง หรือ ปดทอง ฯลฯ เพ่ือปองกันการสัมผัส 

ขัดสีหรือครูดถู  โดยมวนใหดานท่ีระบายสีอยูดานหนาเม่ือมวนเสร็จแลวหอดวยผาฝายสีขาว

เนื้อละเอียดท่ีซักสะอาด แลวรัดดวยแถบผาฝายอยางหลวม ๆ ท่ีหัวและทาย จากนั้นวางบน

ราวในตูหรือชั้นท่ีออกแบบพิเศษเพ่ือการเก็บรักษาโดยเฉพาะ หรือวางในกลองโดยท่ีดานหัว

และทายกลองตัดโฟมเปนแทงและควานใหเปนแองสําหรับหนุนปลายของมวนภาพใหสูงลอย

จากพ้ืนกลอง อยางไรก็ตามไมควรมวนภาพเขียนโดยไมจําเปน 

๗. ตู ลิ้นชัก กลองหรือหีบท่ีเก็บรักษาวัตถุพิพิธภัณฑ ควรปดใหสนิทมิใหฝุนละอองและแมลงเขา

ไปได 

๘. วัตถุท่ีมีสวนโคงหรือนูน ควรเก็บรักษาในลักษณะแผราบ ในลิ้นชักหรือกลองท่ีปูดวยกระดาษ

สาหรือกระดาษไรกรด แลวใชกระดาษมวนเปนกอนหนุนดานในบางสวนท่ีนูน เพ่ือชวยให

สวนนั้น ๆ คงรูปอยุไดไมยับยน หรือ ฟุบแฟบแลวใชฟองน้ําหุมดวยกระดาษสาวางรอบ ๆ 

เพ่ือปองกันการเคลื่อนท่ีหรือเคลื่อนไหลไปมา ไมควรวางทับซอนกันเพราะน้ําหนักของสิ่งท่ี

อยูขางบนจะทําใหสิ่งท่ีอยูขางใตฟุบแฟบ เสียรูปทรง 

๙. ไมควรใหวัตถุพิพิธภัณฑสัมผัสหรืออยูใกล ตะปู เข็มหมุด เข็มกลัด ลวดเย็บ เทปกาว ยาง 

กระดาษหนังสือพิมพ โลหะท่ีเปนสนิม ผาสีสด ๆ ไม ไมอัด กาว ซิลิโคนยาแนว ฯลฯ  



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๑๙ 

๑๐. วัตถุพิพิธภัณฑขนาดใหญ ท่ีมีรูปรางสามมิติ ควรเก็บรักษาในท่ีท่ีสะอาดปราศจากฝุนละออง

และแมลง เชน วางบนโตะหรือบนพ้ืนท่ีปูดวยผาดิบ ซักสะอาดหรือพลาสติก แลวคลุมดวยผา 

หากใสตูได ควรเก็บรักษาในตูท่ีปดไดมิดชิด บนพ้ืนตูควรปูดวยกระดาษสาหรือกระดาษไร

กรดหลาย ๆ ชั้น หากไมมีตูเพียงพอควรหอดวยกระดาษไรกรดหลาย ๆ ชั้น แลวคลุมดวย

พลาสติกโดยไมตองติดเทปกาวจนสนิทหรือคลุมดวยผาสะอาด 

๑๑. ภาพเขียนขนาดใหญมาก สามารถแขวนบนผนังในหองคลังได โดยเลือกผนังดานท่ีไมไดรับ

แสงแดดโดยตรง และไมมีฝนรั่วหรือฝนสาด  โดยมีตะปูหรือตะขอตรงดานลางเพ่ือรองรับ

น้ําหนักของภาพ จากนั้นคลุมผิวหนาของภาพดวยผาฝายเนื้อบาง หรือ ไทเวค เพ่ือปองกันฝุน

และแสงสวาง 

๑๒. วัตถุพิพิธภัณฑท่ีทําจากกระดาษ ควรเก็บรักษาในตู กลอง แฟม ลิ้นชัก ซอง หรือกรอบรูปท่ี

ไมเปนกรด ไมเปนดางและไมมีไอระเหยท่ีเปนอันตรายตอวัตถุ เชน ไมควรใชไมอัดในการทํา

ตู กลอง ลิ้นชัก หรือชั้นวางของ ไมควรวางวัตถุลงบนพ้ืนตูหรือลิ้นชักหรือกลองโดยตรง ควร

ปูดวยแผนไมลารหรือไทเวค หรือโพลีเอทธีลีน หรือแผนโฟม หรือพลาสติกกันกระแทก หรือ

กระดาษ แข็ง หรือผาดิบท่ีซักสะอาด 

๑๓. ไมควรเก็บรักษาวัตถุท่ีมีรูปรางแบน ๆ ในกรอบกระจกหรือระหวางแผนกระจก ๒ แผน โดย

ท่ีกระจกกับวัตถุเปนระยะหางพอสมควร  

๑๔. ภาพถายควรเก็บรักษาในกลองหรืออัลบั้มท่ีทําจากกระดาษท่ีผานกระบวนการใหมีฤทธิ์เปน

ดางเล็กนอย เพ่ือชวยสะเทินกรดท่ีอาจเกิดข้ึน และใชกระดาษท่ีปราศจากกรด สอดค่ัน

ภาพถายแตละภาพออกจากกัน ไมควรใชอัลบั้มราคาถูกท่ีมีจําหนายท่ัวไป 

๑๕. หากจําเปนตองวางวัตถุพิพิธภัณฑบนพ้ืนหองชั่วคราว ควรวางพิงผนังและใชแผนโฟมหนา ๆ 

หรือทอนไมท่ีหุมดวยผาเนื้อนุม หรือกอนอิฐหอดวยพลาสติกนุม ๆ รองดานลาง ปองกันมิให

วัตถุสัมผัสหรือวางอยูบนพ้ืนโดยตรง 

๑๖. วัตถุพิพิธภัณฑท่ีไมสามารถเก็บในตูหรือลิ้นชักได ควรใสถุงพลาสติกขนาดพอเหมาะ โดยไม

ตองปดถุงใหสนิท  

๑๗. วัตถุพิพิธภัณฑท่ีมีขนาดเล็กควรเก็บในกลองกระดาษหรือกลองพลาสติกท่ีมีขนาดใหญกวา

วัตถุพอสมควรแลววางเรียงหรือซอนกันบนชั้นไดอยางปลอดภัย 

๑๘. วัตถุท่ีมีกนกลมหรือดานลางมน ควรหนุนหรือรองรับกันดวย “หมอน” หรือ ลิ่ม กันไมให

ตะแคงหรือลมกลิ้ง “หมอน” หรือลิ่มอาจทําจากไม โฟม ถุงทราย หรือถงผาเย็บเปนรูปวง

แหวน ภายในบรรจุดวยเศษผาหรือเศษฟองน้ํา หรือ นุน หรือ ทราย สําหรับวางรอบตรงสวน

กนของวัตถุ 

๑๙. การเขียนหมายเลขทะเบียนบนวัตถุพิพิธภัณฑ ไมควรใชหมึกหรือสีเขียนลงไป บนวัตถุ

โดยตรง และไมควรเขียนบนเทปกาวแลวนํามาติดบนวัตถุวิธีท่ีถูกตอง คือ เขียนหมายเลข

ทะเบียนลงบนกระดาษแข็งหรือแถบผาขนาดเล็กแลวนําไปผูกติดกับวัตถุ หากจําเปนตอง



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๐ 

เขียนหมายเลขบนกระดาษแลวแปะติดกับวัตถุ  โดยใชกาวแปงเปยก หรือกาวพาราลอย บี-

๗๒ 

๒๐. วัตถุพิพิธภัณฑท่ีมีการตกแตงดวยการลงรักปดทอง หรือขุดเนื้อรักใหเปนลวดลายแลวถมดวย

รักผสมสี หรือประดับดวยวัตถุอ่ืน ๆ เชน งาชาง กระจกสี ใบลาน กระดูก เปลือกหอยมุก  

หินก่ึงอัญมณี ฯลฯ ควรระวังมิใหเกิดรอยขูดขีด กระทบกระแทกบนผิว ควรเก็บรักษาใน

กลอง หรือ หอดวยกระดาษไรกรด หรือไทเวค วางไวในตูท่ีปดไดมิดชิด ควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นใหคงท่ี ไมควรทําความสะอาดโดยการเช็ด 

 

---------------------------------------------- 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๑ 

การจัดทําทะเบยีนวัตถุพพิิธภัณฑ2๓ 
 

ความหมายและวัตถุประสงค  

หนาท่ีของพิพิธภัณฑสถาน 

๑. Collecting 

๒. Conservation 

๓. Research 

๔. Record & Registration 

๕. Exhibition 

๖. Education & Public Relations 

 

การทําทะเบียนบัญชีวัตถุพิพิธภัณฑ (Museum Registration) คือ การทําทะเบียนหรือบัญชี ขอมูล

ประวัติเรื่องราววัตถุภายในพิพิธภัณฑ เพ่ือสํารวจและบันทึกเปนลายลักษณอักษร 

วัตถุประสงคและความสําคัญ  เพ่ือควบคุมจํานวนวัตถุ  จัดเก็บอยางเปนระเบียบ จัดทําเอกสารสําคัญ หรือ 

Scientific Catalogue เปนหลักฐานสําคัญปองกันความปลอดภัย และเพ่ือศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุใน

แงมุมตาง ๆ เชน ศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี 

 

ผูปฏิบัติงาน สถานที่ และวัสดุอุปกรณ  

ผูปฏิบัติงานดานทะเบียน 

• นายทะเบียน 

• ไมจําเปนตองมีความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาการเก่ียวกับวัตถุพิพิธภัณฑ 

• ควรมีความรูท่ัวไปทางดานศิลปะ ประวัติศาสตร โบราณคดี 

• ตองมีความรูเก่ียวกับการใชถอยคํา การจัดทํารายละเอียดหลักฐาน  

• ตองมีความรูเรื่องการจัดทําทะเบียนบัญชี  

สถานท่ีในการทําทะเบียน  ควรเปนท่ีกวาง ม่ันคง และปลอดภัย ซ่ึงอาจจะแบงเปนหองเก็บวัตถุ และ

หองขอมูล (ข้ึนอยูกับแตละพิพิธภัณฑ) 

หองเก็บวัตถุ คือ หองสําหรับพักวัตถุเพ่ือตรวจสอบ บันทึก ถายรูป ทําทะเบียนบัญชี ลักษณะพ้ืนท่ี 

กวางขวาง สะดวกในการเคลื่อนยายวัตถุ มีแสงสวางเพียงพอ และไมเปนอันตรายตอวัตถุ มีตูเซฟ/ตูจัดเก็บ

วัตถุชั่วคราว มีโตะปฏิบัติงาน 

                                                           
๓ อ. พิสุทธิลักษณ   บุญโต  อาจารยประจําสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงใหม 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๒ 

หองขอมูล  คือ หองเก็บสมุดทะเบียน ท้ังรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส ลักษณะพ้ืนท่ี ใกลกับ

พ้ืนท่ีทํางานของภัณฑารักษ มีระบบการดูแลความปลอดภัยท่ีดี โดยเฉพาะอัคคีภัย  

วัสดุและอุปกรณในการทําทะเบียน  มีหลายลักษณะดวยกัน เชน ชั้นท่ีวางของควรเปนชั้นสําหรับใส

หรือวางวัตถุท่ีสามารถปดล็อกได  หรือเปนตูนิรภัย (สําหรับเก็บของมีคา) โตะทํางานควรบุฟองน้ํา พรอมโคม

ไฟ เครื่องมือวัดขนาดและชั่งน้ําหนักวัตถุ ปายสําหรับผูกหรือแขวนวัตถุท่ีทําทะเบียนแลว  เครื่องมือสําหรับ

เขียนเลขลงบนวัตถุ  ชั้นท่ีมีลอเลื่อนสําหรับเคลื่อนยาย หรือรถบรรทุก เปนตน 

 

ระเบียบและวิธีปฏิบัติ  

1. กําหนดกฎเกณฑการรับวัตถุ คือ วัตถุตองเก่ียวของกับเรื่องราวท่ีพิพิธภัณฑกําหนด  มีคุณคา ไมมี

การผูกมัด และพิพิธภัณฑตองจัดหาวัตถุเพ่ิมเติมเสมอเพ่ือใหเนื้อหาของพิพิธภัณฑมีความสมบูรณ  

2. การวิเคราะหวัตถุ  คือ การจําแนกหมวดหมู/ประเภท กําหนดอายุ สมัยและรูปแบบศิลปะ 

3. การลงทะเบียน คือ การจัดทําหลักฐาน เอกสารการรับมอบวัตถุ เชน วัตถุท่ีรับจากการบริจาค วัตถุ

ท่ีไดรับมาในกรณีอ่ืน  

4. การเก็บรักษาและการควบคุมการเคลื่อนยาย 

5. การตรวจสอบบัญชี 

 

อักษรยอในการวัดขนาดวัตถุพิพิธภัณฑ 

ส. = สูง                   ก.  = กวาง            ย. = ยาว  

สฐ. = สูงพรอมฐาน     ตก. = ตักกวาง        ศก. = เสนผานศูนยกลาง 

ฐก. = ฐานกวาง         นน. = น้ําหนัก         ฐส. = ฐานสูง 

ปก. = ปากกวาง        สฝ. = สูงพรอมฝา      

 
วิธีการบันทึกขอมูล3

๔ 

ข้ันตอนและวิธีการบันทึกขอมูลโบราณวัตถุ 

- ถายภาพโบราณวัตถุในตําแหนงท่ีพบ 

- ตรวจสอบสภาพโบราณวัตถุ  กอนทําการเคลื่อนยาย  

- ตรวจสอบประวัติ ท่ีมา สถานท่ีพบ 

- ถายภาพ ทําทะเบียน (จดบันทึกรายละเอียด) 

หัวขอในการบันทึกขอมูล 

-  ใหเลขประจําวัตถุ เลขท่ีใหวัตถุแตละชิ้น   

                                                           
๔ นายณัฐพงษ  แมตสอง  ภณัฑารกัษ ปฏิบัติการ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงใหม  สํานักศิลปากรท่ี  7  เชียงใหม 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๓ 

การใหเลขเปน 2 สวน คือ เลขลําดับ/ป พ.ศ. ท่ีพบ เชน 2/2554  หมายถึง วัตถุลําดับท่ี  2/

พบเม่ือป 2554 

การใหเลขวัตถุกรณีเปนชุดเดียวกัน ใหเลขเปน 3 สวนคือ ลําดับท่ี/ปพุทธศักราช/ชิ้น  

เชน  2/2554 (3) (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 3 ชิ้น) ประกอบดวย 2/2554/1, 

2/2554/2, 2/2554/3 (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 ลําดับท่ี 1.....-3) 

-  วัตถุท่ีพบคืออะไร 

-  รูปแบบศิลปะอะไร (ถาทราบ)  แบงตามแบบศิลปะ 

ตัวอยางเชน  ศิลปะแบบเขมรท่ีพบในประเทศไทย (ราว พ.ศ.1200 – 1800) 

ในกลุมนี้จะแบงตามรูปแบบตามศิลปะเขมร 

เชน  แบบบาปวน  (ราว พ.ศ. 1500-1600) 

   แบบนครวัด   (ราว พศ. 1600-1700) 

   แบบบายน    (ราว พ.ศ. 1700-1800) 

หมายเหตุ  ถาไมสามารถระบุไดใหใสวา “ศิลปะแบบเขมรท่ีพบในประเทศไทย” 

-  อายุสมัยท่ีสราง (ถาทราบ)  แบงตามอายุสมัย 

ตัวอยางเชน  สมัยกอนประวัติศาสตร  (กอนมีการใชตัวอักษร) 

  สมัยทวารวดี  (ราว พ.ศ. 1200-1800) 

  สมัยศรีวิชัย  (ราว พ.ศ. 1200-1800) 

  สมัยสุโขทัย  (ราว พ.ศ. 1800-2000) 

  สมัยลานนา  (เชียงแสน)  (ราว พ.ศ. 1900-2200) 

  สมัยอยุธยา  (ราว พ.ศ. 1900-2310) 

  สมัยรัตนโกสินทร  (ราว พ.ศ. 2310- ปจจุบัน) 

-  ขนาด  ลักษณะ (ท่ีเทาท่ีเห็น)  สภาพ  (สมบูรณ หรือ ชํารุด) 

ใหเขียนเชิงบรรยาย  

-  ประวัติท่ีมา / สถานท่ีพบ  รูปถาย 

การถายภาพ ควรถายใหครบทุกดาน โดยกําหนดจากลักษณะของวัตถุ 

 

ประโยชนของการจัดทําทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

1. เพ่ือเปนการบันทึกขอมูล ประวัติอายุสมัยของศิลปวัตถุหรือโบราณวัตถุท่ีเก็บรักษาไวในหนวยงาน

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ ซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแล  ประกาศข้ึนทะเบียนและติดตามตรวจสอบ 

2. เพ่ือชวยในดานรักษาความปลอดภัย ในกรณีท่ีโบราณวัตถุ สูญหาย สามารถแจงหนวยงานท่ี

เก่ียวของ  เชน สถานีตํารวจ  ดานศุลกากร เพ่ือดําเนินการจับกุม ติดตามกลับคืนมา 

3. เพ่ือเปนประโยชนทางดานการศึกษา  คนควา  วิจัย ในดานโบราณคดี  ประวัติศาสตร   และ

ประวัติศาสตรศิลปะ 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๔ 

ระบบทะเบียนของกรมศิลปากร  

ระบบทะเบียนของกรมศิลปากร เปนระบบสารสนเทศเฉพาะดานของกรมศิลปากร ท่ีใชภายใน 

สําหรับผูท่ีมีรหัสผานเพ่ือเขาใชงานในการกรอกขอมูล และการสืบคนขอมูล 

(http://antique.finearts.go.th:8080/home/login). 

 

 
 

 
 

http://antique.finearts.go.th:8080/home/login


 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๕ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๖ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๗ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๘ 

 
 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๒๙ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๐ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๑ 

 
 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๒ 

 
 

 
 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๓ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๔ 

ทะเบียนวัตถุพพิธิภัณฑสถาบันลานนาศึกษา 
 

สถาบันลานนาศึกษา (Lanna Studies)  

สถาบันลานนาศึกษา (Lanna Studies) จัดแสดงพิพิธภัณฑกลุมชาติพันธลานนา ประกอบดวย 

๑. เรือนอนุสารสุนทร  

เรือนอนุสารสุนทรเปนสถาปตยกรรมเรือนลานนาท่ีสรางตามแบบของเรือนคําเท่ียง ซ่ึง

ตระกูลชุติมา และตระกูลนิมมานเหมินทร ไดสรางเรือนกาแลหลังนี้ข้ึน เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูทางดานเรือน

โบราณลานนา  

๒. อาคารเทพรัตนราชสุดา 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานนามอาคารและเสด็จพระ

ราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดอาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทรท่ี ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือเปน

แหลงเรียนรูดานตาง ๆ ดังนี้ 

บริเวณช้ัน ๑  หองศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา ศูนยใบลานศึกษา หองครัวไทย 

ประชาสัมพันธ และสํานักงาน    

บริเวณช้ัน ๒ หองจัดแสดงไทยวน-ลัวะ ไทเขิน-ไทยอง  ไทใหญ-ไทลื้อ หองประชุมเอ้ือง

สายมานพระอินทร หองประชุมเล็ก หองอักษรไท และหองภูษาอาภรณ 

บริเวณช้ัน ๓  หองจัดแสดงภูมิปญญาพ้ืนบาน อาทิ ภาษาและวรรณกรรมลานนา 

ศิลปหัตถกรรม ดนตรีและนาฏศิลปพ้ืนบาน  หองแพทยแผนไทยลานนาหรือท่ีเรียกกันวา “หมอเมือง” หอง

เกียรติคุณ รวบรวมเกียรติประวัติและความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตั้งแตพ.ศ. ๒๔๖๗ ซ่ึง 

พ.ต. เจาราชภาติกวงศ (คําตัน ณ เชียงใหม) ไดอุทิศท่ีดินเนื้อท่ีประมาณ ๔๐ ไรใหกับโรงเรียนฝกหัดครู 

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) และประวัติ ผูบริหารตั้งแต เจาชื่น สิโรรส ครูใหญคนแรก จนถึงผูบริหาร คน

ปจจุบัน    

บริเวณช้ัน ๔   หองจัดแสดงองคความรูเก่ียวกับพุทธศาสนและเครื่องสักการะลานนา และ

เสนทางการเดินทัพหองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากเชียงใหมไปยังเมืองนาย ประเทศพมา 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๕ 

วัตถุพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา 

สถานท่ี หองพิพิธภัณฑ ลักษณะรายการวัตถุ 

เรือนอนุสารสุนทร 

ชั้น ๒ 

หองจัดแสดงวิถีชีวิต

ลานนา 

- เครื่องนอน  

- เครื่องนุงหม  

- ตูเสื้อผา  

- อุปกรณในหองนอน  

- หองครัว  

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๑ 

หองศูนยขอมูลภูมิปญญา

ลานนา 

- หีบธรรม 

- ไมประกับธรรม  

- เอกสารใบลาน 

- พับสา  

- หนังสือโบราณ หายาก 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๒ 

หองจัดแสดงไทยวน-ลัวะ 

ไทเขิน-ไทยอง  ไทใหญ-

ไทล้ือ 

- หุนข้ีผึ้ง 

- ผานุงหม 

- อุปกรณตกแตง 

- ภาพจัดแสดง 

- ฯลฯ  

 หองอักษรไท  - เครื่องพิมพอักษรไท 

- ใบลานอายุเกาแก 

- อุปกรณการจารใบลาน 

- หีบธรรม  

- หอไตรจําลอง 

- ฯลฯ 

 หองภูษาอาภรณ - ก่ีทอผา 

- อุปกรณปนดาย ไหม 

- ตะกราผาโบราณ  

- เสื้อผาโบราณ 

- เครื่องประดับแบบโบราณ 

- ภาพจัดแสดง 

- ฯลฯ 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๖ 

สถานท่ี หองพิพิธภัณฑ ลักษณะรายการวัตถุ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๓ 

หองแพทยแผนไทย

ลานนาหรือท่ีเรียกกันวา 

“หมอเมือง” 

- อุปกรณจัดทํายาสมุนไพร 

- อุปกรณในการนวดสมุนไพร 

- แผงยาสมุนไพร 

- ฯลฯ 
 

 

 หองเกียรติคุณ - ภาพจัดแสดง 

- ของใชสวนตัวเจาชื่น สิโรรส 

- ภาพวาดผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

- ของท่ีระลึกจากนานาประเทศ 

- ฯลฯ 

 หองจัดแสดงภูมิปญญา

พ้ืนบาน 

- เครื่องปนดินเผา 

- เครื่องเงิน 

- เครื่องเขิน  

- เครื่องทองเหลือง 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๔ 

หองพุทธศาสน - ปราสาท(บุษบก) 

- ธรรมาสน 

- อาสนะสงฆ 

- สัตตภัณฑ  

- จองสูตร  

- อาสนะ 

- เครื่องราชกกุธภัณฑ (เครื่องสูง)  

- แวนสายตาพระเจา (แวนพระเจา) 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๔ 

หองเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

- พระบรมฉายาลักษณ 

- ภาพจัดแสดง 

- อุปกรณครั้งเม่ือทรงเสด็จเปดอาคารและ

เรือนอนุสารสุนทร 

- ฯลฯ 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๗ 

การกําหนดรหัสทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

1) การกําหนดตัวเลขตามหลักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  

ใหเลขประจําวัตถุ เลขท่ีใหวัตถุแตละชิ้น   

การใหเลขเปน 2 สวน คือ เลขลําดับ/ป พ.ศ. ท่ีพบ  

ตัวอยางเชน 2/2554  หมายถึง วัตถุลําดับท่ี  2/พบเม่ือป 2554 

การใหเลขวัตถุกรณีเปนชุดเดียวกัน ใหเลขเปน 3 สวนคือ ลําดับท่ี/ปพุทธศักราช/ชิ้น  

ตัวอยางเชน  2/2554 (3) (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 3 ชิ้น) 

ประกอบดวย 2/2554/1, 2/2554/2, 2/2554/3 (หมายถึง ลําดับท่ี 2 พบเม่ือป พ.ศ. 2554 ลําดับท่ี 

1.....-3) 

2)  การกําหนดเลข ตามหองท่ีจัดแสดง และตามหมวดหมู 

ตัวอยางเชน  2/2550 (3).01.01 

คําอธิบาย  ลําดับท่ีพบ/ปท่ีไดของ (จํานวน 3 ชิ้น).หองท่ี 1.หมวดหมูท่ี 1 
 

สถานท่ี หองพิพิธภัณฑ ลักษณะรายการวัตถุ 

เรือนอนุสารสุนทร 

ชั้น ๒ 

 

หองจัดแสดงวิถีชีวิต

ลานนา 

(01) 

 

- เครื่องนอน  

- เครื่องนุงหม  

- ตูเสื้อผา  

- อุปกรณในหองนอน  

- หองครัว  

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๑ 

หองศูนยขอมูลภูมิปญญา

ลานนา 

(02) 

- หีบธรรม 

- ไมประกับธรรม  

- เอกสารใบลาน 

- พับสา  

- หนังสือโบราณ หายาก 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๒ 

หองแสดงกลุมชาติพันธุ 

- ไทยวน (03) 

- ลัวะ (04) 

- ไทเขิน (05) 

- ไทยอง (06) 

- ไทใหญ (07) 

- หุนข้ีผึ้ง 

- ผานุงหม 

- อุปกรณตกแตง 

- ภาพจัดแสดง 

- ฯลฯ  



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๘ 

สถานท่ี หองพิพิธภัณฑ ลักษณะรายการวัตถุ 

- ไทล้ือ (08) 

 หองอักษรไท (09) 

 

- เครื่องพิมพอักษรไท 

- ใบลานอายุเกาแก 

- อุปกรณการจารใบลาน 

- หีบธรรม  

- หอไตรจําลอง 

- ฯลฯ 

 หองภูษาอาภรณ (10) - ก่ีทอผา 

- อุปกรณปนดาย ไหม 

- ตะกราผาโบราณ  

- เสื้อผาโบราณ 

- เครื่องประดับแบบโบราณ 

- ภาพจัดแสดง 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๓ 

หองดนตรี (11) - เครื่องดนตรีประเภทกลอง 

- ประเภทดีด 

- ประเภทสี 

- ประเภทเปา 

- ฯลฯ 

 หองแพทยแผนไทย

ลานนาหรือท่ีเรียกกันวา 

“หมอเมือง” (12) 

 

- อุปกรณจัดทํายาสมุนไพร 

- อุปกรณในการนวดสมุนไพร 

- แผงยาสมุนไพร 

- ฯลฯ 

 หองเกียรติคุณ (13) - ภาพจดัแสดง 

- ของใชสวนตัวเจาชื่น สิโรรส 

- ภาพวาดผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม 

- ของท่ีระลึกจากนานาประเทศ 

- ฯลฯ 

 หองจัดแสดงภูมิปญญา

พ้ืนบาน (14) 

- เครื่องปนดินเผา 

- เครื่องเงิน 

- เครื่องเขิน  



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๓๙ 

สถานท่ี หองพิพิธภัณฑ ลักษณะรายการวัตถุ 

- เครื่องทองเหลือง 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๔ 

หองพุทธศาสน (15) - ปราสาท(บุษบก) 

- ธรรมาสน 

- อาสนะสงฆ 

- สัตตภัณฑ  

- จองสูตร  

- อาสนะ 

- เครื่องราชกกุธภัณฑ (เครื่องสูง)  

- แวนสายตาพระเจา (แวนพระเจา) 

- ฯลฯ 

อาคารเทพรัตนราชสุดา 

ชั้น ๔ 

หองเฉลิมพระเกียรติ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (16) 

- พระบรมฉายาลักษณ 

- ภาพจัดแสดง 

- อุปกรณครั้งเม่ือทรงเสด็จเปดอาคารและ

เรือนอนุสารสุนทร 

- ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๔๐ 

บัญชีทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑจําแนกตามหมวดหมู 

หมวดหมูที่.............    ช่ือหมวดหมู ............................................................................... 

 

พิพิธภัณฑ      สถาบันลานนาศึกษา 

ท่ีอยู             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ. ชางเผือก  ต. ชางเผือก  อ. เมือง  

                   จ. เชียงใหม  50300 

โทรศัพท        053-885860 , 885880 

 

ลําดับท่ี เลขทะเบียนวัตถุ ช่ือวัตถุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๔๑ 

 
 

 
 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๔๒ 

บัตรทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ 

 

พิพิธภัณฑ      สถาบันลานนาศึกษา 

ท่ีอยู             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 202 ถ. ชางเผือก  ต. ชางเผือก  อ. เมือง  

                   จ. เชียงใหม  50300 

โทรศัพท        053-885860 , 885880 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

ชื่อวัตถุ :  

เลขลําดับ :  เลขทะเบียนวัตถุ : 

หมวดหมู :  ประเภท : 

ขนาด :  คําสําคัญ : 

ลักษณะทางกายภาพ :  สภาพ : 

แบบสมัย /อายุ : 

ประโยชนใชสอย :  

 
 

สวนท่ี 2 ประวัติ  

ชื่อเจาของ :  
 

ประวัติเจาของ :  

ชวงเวลาการสะสม :  ประวัติวัตถุ :  

แหลงท่ีไดมา/โอนยาย :  
 

 

สวนท่ี 3 การบันทึกขอมูล  

ภาพราง/ภาพถาย : 
 

 

 

 

ผูบันทึกขอมูล : 

วันท่ีบันทึกขอมูล : 

ผูบันทึกภาพ :  

รหัสภาพถาย : 

สถานท่ีจัดเก็บวัตถุ :  

 

 

 



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๔๓ 

สวนท่ี 4 คําอธิบายวัตถุ  

คําอธิบายวัตถุ :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมาของขอมูล :  ผูเรียบเรียงขอมูล :  

วันท่ีเรียบเรียงขอมูล :  



 
 

คูมือการจัดทําทะเบียนวัตถุพิพิธภณัฑ  สถาบันลานนาศึกษา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  

จากการจัดกิจกรรมการจดัการความรู (KM)  ปงบประมาณ  ๒๕๖๑       หนา  ๔๔ 

ผูจัดทํา 
 

ผูบริหาร 

1.  ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ  ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

2.  อาจารยสิริพร  คืนมาเมือง  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

3.  อาจารย ดร. ธรรศ  ศรีรัตนบัลล  รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  นางสาวดารารัตน  ศิริลาภา   หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

   

บุคลากร 

1.   นางสาววราภรณ โยธาราษฏร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

2. นางสาวศุภรักษ ฉัตรแกว นักวิชาการบริหารงานท่ัวไป 

3. นางกัลยาณี อินตะราชา นักวิชาการการเงิน 

4. นายวีรพิชญ  หิมารัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร 

5. นางสาวปนัดดา โตคํานุช นักวิชาการศึกษา 
6. นายโสภณ  พรมจิตต นักวิชาการศึกษา 
7. นายจักรภาณุ ไตรยสุทธิ์ นักวิชาการศึกษา 
8. นายดิเรก อินจันทร นักวิชาการ (ประจาํศูนยใบลานศึกษา) 

9. นายอนุชิต ณ สิงหทร นักวิชาการ (ประจาํศูนยใบลานศึกษา) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๒๐๒  ถ.ชางเผือก ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม ๕๐๓๐๐ 

โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๘๘๕๘๖๐ , ๘๘๕๘๘๐ 

Website: http://www.culture.cmru.ac.th 

e-mail: ilaccmru@gmail.com  

Facebook: http://www.facebook.com/culturecmru 
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