
ประกาศกรมศิลปากร 
เรื่อง  การควบคมุสินค้าโบราณวัตถุ  และศิลปวตัถตุามกฎหมายว่าดว้ยโบราณสถาน   

โบราณวตัถุ  ศิลปวตัถ ุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูล 
รายการสนิค้าควบคุมของกรมศุลกากร 

 
 

ด้วยกรมศิลปากรและกรมศุลกากรได้ร่วมกันก าหนดรหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติสินค้า  
โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  ที่ควบคุมการส่งหรือน าออกไปนอกราชอาณาจักร  ตามพระราชบัญญัติ 
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)   
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และควบคุมการน าเข้ามาในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและ  
การน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  ประกอบกับประกาศ 
กระทรวงพาณิชย์  เรื่อง  การน าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร   
พ.ศ.  ๒๕๔๗  รวมทั้งพระราชบัญญัติศุลกากร  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ส าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ   
National  Single  Window  (NSW)   

เพ่ือให้การควบคุมสินค้าโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม 
ของกรมศุลกากรด าเนินการได้โดยถูกต้อง  ครบถ้วน  และมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการลดภาระและ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับกรมศิลปากรในการขออนุญาตส่งหรือน าโบราณวัตถุ 
ออกนอกราชอาณาจักร  หรือน าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร  หรือในขั้นตอนการผ่านพิธีการ 
ศุลกากรด้านการส่งออกหรือน าเข้ามาในราชอาณาจักร  อาศัยอ านาจตามความในข้อ  ๕  แห่งระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการน าเข้า  การส่งออก  การน าผ่าน   
และโลจิสติกส์  พ.ศ.  ๒๕๕๗  อธิบดีกรมศิลปากร  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมศิลปากร  เรื่อง  การควบคุมสินค้าโบราณวัตถุ   
และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
ภายใต้รายการที่ก าหนดไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร”   

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ”  หมายความว่า  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
“รหัสพิกัดศุลกากรและรหัสสถิติ”  หมายความว่า  รหัสพิกัดศุลกากรซึ่งประกอบด้วยตอน  

ประเภท  ประเภทย่อย  จ านวน  ๘  หลัก  และรหัสสถิติ  จ านวน  ๓  หลัก  ของสินค้า 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๕



“รายการสินค้า”  หมายความว่า  ชื่อหรือค าอธิบายของสินค้า  (Description)  ตามรหัสพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ   

“ใบอนุญาต”  หมายความว่า  ใบอนุญาตส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก
ราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
หรือใบอนุญาตน าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า   ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่กรมศิลปากร 
มีหน้าที่และอ านาจในการออกให้ 

“ใบรับแจ้ง”  หมายความวา่  ใบรับแจ้งการส่งหรอืน าโบราณวตัถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจกัร 
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  หรือใบรับแจ้ง 
การน าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยการส่งออก
ไปนอกและการน าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  ซึ่งเป็นใบรับแจ้งที่กรมศิลปากรมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการออกให้   

“ผู้ส่งหรือน าออก”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือมีส่วน 
ได้เสียในโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  ที่ก าหนดให้ต้องขอรับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการส่งหรือน าโบราณวัตถุ   
และศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร  นับแต่เวลาที่น าโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุนั้นเข้ามาในอารักขา 
ของพนักงานศุลกากรจนถึงเวลาที่ได้ส่งไปออกนอกราชอาณาจักร 

“ผู้น าเข้า”  ให้หมายความรวมถึง  เจ้าของ  ผู้ครอบครอง  ผู้มีกรรมสิทธิ์  หรือมีส่วนได้เสีย 
ในโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าเนิดในต่างประเทศ  ที่ก าหนดให้ต้องขอรับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งการน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักร  นับแต่เวลาที่น าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร   
จนถึงเวลาที่พนักงานศุลกากรได้ส่งมอบให้ไปโดยถูกต้องพ้นจากอารักขาของพนักงานศุลกากร 

“การเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า  การเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร  ระหว่างระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศิลปากรกับกรมศุลกากร  หรือระหว่าง 
ระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของกรมศิลปากรกับเอกชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการน าเข้า  และการส่งออก 
โดยผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  ณ  จุดเดียว  (National  Single  Window)   

“ฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุม”  หมายความว่า  ระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลรหัสพิกัด
ศุลกากรและรหัสสถิติ  รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งเป็นข้อมูลรหัสพิกัดศุลกากรและ 
รหัสสถิติที่กรมศิลปากรได้มีการตกลงกับกรมศุลกากรเพ่ือใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับกระบวนการส่งออก  
ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔   
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และกระบวนการน าเข้าตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน าเข้ามา 
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๔ สินค้าประเภทโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  ที่จะก าหนดให้มีในข้อมูลใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจ้งที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ไปยังระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร   ให้เป็นไป 
ตามที่ระบุไว้ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมที่กรมศุลกากรเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมศุลกากร  
https://www.customs.go.th  หรือช่องทางอื่น  เฉพาะส่วนที่อยู่ในการก ากับดูแลของกรมศิลปากร 

ข้อ ๕ ให้ผู้ส่งหรือน าออก  หรือผู้น าเข้าตรวจสอบรายการสินค้าควบคุมซึ่งก าหนดไว้ 
ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมของกรมศุลกากร  และด าเนินการขอรับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 
ตามที่กรมศุลกากรเผยแพร่ไว้ตามที่ระบุในข้อ   ๔  เพ่ือใช้ประกอบในการผ่านพิธีการศุลกากร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร 

ข้อ ๖ กรณีที่กรมศิลปากรแจ้งให้ผู้ส่งหรือน าออก  หรือผู้น าเข้าแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง
หรือน าออก  หรือการน าเข้าผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์   ณ  จุดเดียว  (National  
Single  Window)  ก่อนการส่งข้อมูลใบขนสินค้า  โดยบันทึกรายการสินค้าโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ 
ที่อยู่ในการก ากับดูแลของกรมศิลปากรที่ปรากฏในเอกสารก ากับสินค้า  (Invoice)  ทุกรายการ   
ให้ถูกต้องและครบถ้วน  ผู้ส่งหรือน าออกหรือผู้น าเข้าจะได้รับเลขที่ใบรับแจ้งการส่งออก  และ/หรือ 
การน าเข้า  ส าหรับใช้บันทึกข้อมูลในส่วนของใบอนุญาต  (Import/Export  Declaration  Detail  
(Permit))  ในช่องเลขที่ใบอนุญาตหรือใบรับรอง  (Permit  Number)  ของใบขนสินค้าในการจัดส่ง
ข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร   

ข้อ ๗ ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศิลปากรขัดข้องจนไม่สามารถส่งข้อมูลใบอนญุาต
หรือใบรับแจ้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้  กรมศิลปากรจะได้ก าหนดเงื่อนไขการผ่านพิธีการศุลกากร 
ในรูปแบบเอกสารเป็นการเฉพาะคราว 

ข้อ ๘ ให้ผู้ส่งหรือน าออก  หรือผู้น าเข้า  ส่งข้อมูลใบขนสินค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของ  
กรมศุลกากรโดยบันทึกข้อมูลใบอนุญาตเป็น  “EXEMPT  99”  ส าหรับการส่งหรือน าออก  หรือการน าเข้า 
สินค้าประเภทโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุที่มีรหัสพิกัดศุลกากรหรือรหัสสถิติที่อยู่ในข่ายควบคุมแต่ได้รับ
การยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาต  หรือใบรับแจ้ง  ในกรณีเป็นการส่งหรือน าออก  หรือการน าเข้า  
สินค้าประเภทโบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และ/หรือทรัพย์สินส่วนพระองค์ตามพระราชบัญญัติ    
จัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ทั้งนี้  ให้หมายรวมถึงทรัพย์สินในส่วนพระบรมวงศานุวงศ์ 

(๒) เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินซึ่งอยู่ในความครอบครองดูแลรักษาของกรมศิลปากร  และ/หรือ
เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(๓) เป็นวัตถุที่มีอายุไม่เกินห้าปแีละอธบิดกีรมศลิปากรไม่ได้อาศัยอ านาจตามความในกฎหมาย  
ว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ประกาศขึ้นทะเบียน 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๕



ข้อ ๙ ในกรณีที่กรมศิลปากรก าหนดให้ผู้ส่งหรือน าออก  หรือผู้น าเข้าต้องด าเนินการ 
ตามขั้นตอน  หรือวิธีการอืน่ใดนอกเหนอืจากทีป่รากฏในประกาศนี้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การควบคมุ
สินค้าภายใต้รายการ  ในฐานข้อมูลรายการสินค้าควบคุมด าเนินการได้โดยถูกต้อง   ครบถ้วน   
มีประสิทธิภาพ  และมีผลบังคับได้ตามกฎหมาย  ผู้ส่งหรือน าออก  และผู้น าเข้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
หรือวิธีการดังกล่าวด้วย 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

พนมบุตร  จันทรโชต ิ
อธิบดีกรมศิลปากร 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๓๐๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๖๕


