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  กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุฉบับเดิม คือ พระราชบัญญัติว่าด้วย
โบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม    
โดยพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2486 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 รัฐเล็งเห็นว่ากฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน ศิลปวัตถุ 
โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. 2477 ดังกล่าว นอกจากมีบทก าหนดโทษผู้กระท า
ความผิดต่ ากว่าท่ีควรอยู่มาก เป็นเหตุให้มีการลักลอบน าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุออกนอก
ประเทศ ซึ่งเป็นภัยต่อการสงวนวัตถุเช่นว่านั้นว่าแล้ว ยังมีบทบัญญัติท่ีไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติ
จัดการเกี่ยวแก่การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและการโบราณคดีให้เป็นไปด้วยดีอีกหลายประการ 
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการตรากฎหมายใหม่ออกมาใช้มาบังคับแทนกฎหมาย
เดิม รัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ขึ้น 
  ซึ่งต่อมาได้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมอีก 3 ฉบับ คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ      
ฉบับท่ี 308 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545  
  นอกจากนี้ยังมีกฎหมายท่ีเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 อีก 1 ฉบับ คือ ประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 189 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2515 
  หลังจากพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 มีผลใช้บังคับ ได้มีประเด็นปัญหาขึ้นสู่การพิจารณาวินิจฉัยของศาลฎีกา      
ซึ่งศาลฎีกาได้มีค าวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ รวมท้ังส่วนราชการได้น าประเด็นปัญหาดังกล่าวหารือ
มายังส านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งอัยการสูงสุดได้มีค าวินิจฉัยในข้อหารือดังกล่าวไว้ 
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 ตราขึ้นเมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2504 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78        
ตอนที่ 66 หน้า 980 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2504 
  ท้ังนี้ มาตรา 2 บัญญัติให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน     
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 
28 กันยายน 2504 เป็นต้นไป 
  และมาตรา 3 บัญญัติให้ยกเลิกกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติว่าด้วยโบราณสถาน 
ศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ และการพิพิธภัณฑแห่งชาติ พ.ศ. 2477  

กฎหมายแก้ไขเพิ่มเติม 3 ฉบับ 
  ต่อมาได้มีกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 รวม 3 ฉบับ ดังนี ้
  1. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 308 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 190 ฉบับพิเศษหน้า 28 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม 2515 
  กฎหมายฉบับนี้บัญญัติให้เพิ่มบทบัญญัติ มาตรา 7 ทว ิ
  2. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 38 หน้า 12 
ลงวันท่ี 5 เมษายน 2535 
  กฎหมายฉบับนี้ บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 นิยามค าว่า “โบราณสถาน”       
ค าว่า “ศิลปวัตถุ” ให้เพิ่มนิยามค าว่า “สิ่งเทียมโบราณวัตถุ” ค าว่า “สิ่งเทียมศิลปวัตถุ” และค าว่า           
“ท าเทียม” แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 10 เพิ่มมาตรา 9 ทวิ มาตรา 10 ทวิ 
มาตรา 13 ทวิ มาตรา 14 ทวิ มาตรา 18 ทวิ มาตรา 19 ทวิ มาตรา 19 ตรี มาตรา 21 ทวิ 
มาตรา 21 ตรี มาตรา 23 ทวิ มาตรา 24 ทวิ มาตรา 31 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 13        
มาตรา 14 มาตรา 16 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 24 
มาตรา 26 และมาตรา 27 บัญญัติให้เพิ่มเติมหมวด 4 ทวิ การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบด้วยมาตรา 30 ทวิ มาตรา 30 ตรี มาตรา 30 จัตวา และมาตรา 30 เบญจ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 
มาตรา 39 และบัญญัติให้เพิ่มมาตรา 37 ทวิ มาตรา 37 ตรี  
  3. พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนท่ี 102 หน้า 66 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2545 
  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ มาตรา 69 บัญญัติให้ “ในพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ให้แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม” ท้ังนี้ เพราะพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 บัญญัติให้โอนกรมศิลปากรจากกระทรวงศึกษาธิการ
ไปอยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 

60 มาตรา : เก้าส่วน 
  พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พ.ศ. 2504 หลังจากท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมาย 3 ฉบับ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีท้ังสิ้น 60 
มาตรา ประกอบด้วย 40 มาตราเดิม และ 20 มาตราท่ีเพิ่ม (มาตรา 7 ทวิ มาตรา 9 ทวิ มาตรา 
10 ทวิ มาตรา 13 ทวิ มาตรา 14 ทวิ มาตรา 18 ทวิมาตรา 19 ทวิ มาตรา 19 ตรี มาตรา 21 
ทวิ มาตรา 23 ทวิ มาตรา 24 ทวิ มาตรา 30 ทวิ มาตรา 30 จัตวา มาตรา 30 เบญจ มาตรา 
31 ทวิ มาตรา 37 ทวิ และมาตรา 37 ตรี) แบ่งออกได้เป็นเก้าส่วน กล่าวคือ 
  ส่วนแรก มาตรา 1 ถึงมาตรา 6 เป็นบทบัญญัติเบื้องต้นของกฎหมาย 
  ส่วนท่ีสอง มาตรา 7 ถึงมาตรา 13 ทวิ เป็นหมวด 1  โบราณสถาน 
  ส่วนท่ีสาม มาตรา 14 ถึงมาตรา 24 ทวิ เป็นหมวด 2 โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 
  ส่วนท่ีสี่  มาตรา 25 ถึงมาตรา 27 เป็นหมวด 3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
  ส่วนท่ีห้า มาตรา 28 ถึงมาตรา 30 เป็นหมวด 4 กองทุนโบราณคดี 
  ส่วนท่ีหก มาตรา 30 ทวิ ถึงมาตรา 30 เบญจ เป็นหมวด 4 ทวิ การพักใช้
และการเพิกถอนใบอนุญาต 
  ส่วนท่ีเจ็ด มาตรา 31 ถึงมาตรา 39 เป็นหมวด 5 บทก าหนดโทษ 
  ส่วนท่ีแปด มาตรา 40 เป็นบทเฉพาะกาล 
  ส่วนท่ีเก้า อัตราค่าธรรมเนียม (ท้ายพระราชบัญญัติ) 

บทบัญญัติส าคัญของกฎหมาย 
  บทบัญญัติส าคัญของกฎหมายโบราณสถานและโบราณวัตถุดังกล่าวท่ีควร       
ยกขึ้นศึกษา ประกอบด้วยบทบัญญัติในมาตรา 4 นิยามของค าว่า “โบราณสถาน” ค าว่า 
“โบราณวัตถุ” และค าว่า “ศิลปวัตถุ” มาตรา 7 การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน มาตรา 7 ทวิ      
การห้ามปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 10 การห้ามซ่อมแซม
หรือขุดค้นโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 14 การขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ 
และมาตรา 15 การห้ามซ่อมแซมแก้ไขโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 

โบราณสถาน : โบราณวัตถุ : ศิลปวัตถุ (มาตรา 4) 
  “มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 
  “โบราณสถาน” หมายความว่า อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ      
แห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์ นั้น เป็นประโยชน์        
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ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ท้ังนี้  ให้รวมถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งโบราณคดี         
แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย 
  “โบราณวัตถุ” หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือท่ีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซาก
มนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติ
ของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี 
  “ศิลปวัตถุ” หมายความว่า สิ่งท่ีท าด้วยฝีมืออย่างประณีตและมีคุณค่าสูงในทาง
ศิลปะ (1) 

  ฯลฯ” 

การข้ึนทะเบียนโบราณสถาน (มาตรา 7) 
  “มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใด 
ๆ ตามท่ีอธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มีอ านาจก าหนดเขตท่ีดินตามท่ีเห็นสมควรเป็นเขตของ
โบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือ
แก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระท าได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของ
หรือมีผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทราบ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่
วันท่ีอธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก าหนดเขต
ท่ีดินให้เป็นโบราณสถานแล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือศาลมี
ค าส่ังคดีถึงท่ีสุดให้ยกค าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด าเนินการขึ้นทะเบียนได้” 

ห้ามปลูกสร้างอาคารในเขตโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 7 ทวิ) 
  “มาตรา ๗ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร ภายในเขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี 
  ในกรณีท่ีมีการปลูกสร้างอาคารโดยมิได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอ านาจสั่งระงับการ
ก่อสร้างและให้ร้ือถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารนั้นภายในก าหนดหกสิบวันนับแต่วันได้รับค าส่ัง 
 
 

                                           
 (1)

 มาตรา 4 นิยามค าว่า “โบราณสถาน” “โบราณวัตถุ” และ “ศิลปวัตถุ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
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  ผู้ใดขัดขืนไม่ระงับการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่งอาคารตามค าสั่ง
อธิบดี มีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน และให้อธิบดีด าเนินการรื้อถอนอาคารหรือส่วนแห่ง
อาคารนั้นได้ โดยเจ้าของผู้ครอบครองหรือผู้ปลูกสร้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือด าเนินคดี
แก่ผู้ร้ือถอนไม่ว่าด้วยประการใดท้ังสิ้น 
  สัมภาระท่ีรื้อถอนถ้าเจ้าของไม่ขนย้ายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในก าหนด
สิบห้าวันนับแต่วันรื้อถอนเสร็จ ให้อธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น  เงินท่ีได้จากการขาย
เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและการขายแล้วเหลือเท่าใดให้คืนให้เจ้าของสัมภาระนั้น” 

(2) 

ห้ามซ่อมแซมหรือขุดค้นโบราณสถานโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 10) 
  “มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติม ท าลาย 
เคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่าง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใด ๆ หรือปลูกสร้างอาคาร
ภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะกระท าตามค าส่ังของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นก าหนดเงื่อนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย” (3) 

การข้ึนทะเบียนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ (มาตรา 14) 
  “มาตรา ๑  เมื่ออธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดท่ีมิได้อยู่ในความ
ครอบครองของกรมศิลปากร มีประโยชน์หรือคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีเป็น
พิเศษ อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุนั้น 
  ในกรณีท่ีอธิบดีเห็นว่าโบราณวัตถุใดไม่ว่าจะได้ขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือศิลปวัตถุ
ใดท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้ว สมควรสงวนไว้เป็นสมบัติของชาติ อธิบดีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก าหนดให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นเป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ท่ีห้ามท าการค้า และ            
หากเห็นสมควรเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ให้อธิบดีมีอ านาจจัดซื้อโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
นั้นไว้ได้” 

(4) 

 

ห้ามซ่อมแซมแก้ไขโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ โดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 15) 
  “มาตรา ๑  โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้วนั้น ห้ามมิให้ผู้ใด
ซ่อมแซม แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสือ
อนุญาตนั้นก าหนดเง่ือนไขไว้ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย” 

                                           
(2)

 มาตรา 7 ทวิ บัญญัติเพิม่ขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบับท่ี 308 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2515 
(3)

 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
(4)

 มาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
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โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์ของแผ่นดิน จะโอนกันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่ง         
บทกฎหมาย (มาตรา 18) 
  “มาตรา ๑๘ โบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ีเป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน และอยู่ในความ
ดูแลรักษาของกรมศิลปากรจะโอนกันมิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมาย แต่ถ้าโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุใดมีเหมือนกันอยู่มากเกินต้องการอธิบดีจะอนุญาตให้โอนโดยวิธีขายหรือแลกเปลี่ยน
เพื่อประโยชน์แห่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรือให้เป็นรางวัลหรือเป็นค่าแรงงานแก่ผู้ขุดค้นก็ได้ 
ท้ังนี้ตามระเบียบท่ีอธิบดีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา” (5) 

ความผิดฐานเก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และเบียดบังเป็นของตน (มาตรา 31) 
  “มาตรา  ๑ ผู้ใดเก็บได้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีซ่อนหรือฝังหรือทอดท้ิงโดย
พฤติการณ์ซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถอ้างว่าเป็นเจ้าของได้ และเบียดบังเอาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น
เป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ”๗

(6) 

ความผิดฐานซ่อนเร้น จ าหน่าย เอาไปเสียหรือรับไว้ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้มาโดยการ
กระท าความผิด (มาตรา 31 ทวิ) 

  “มาตรา  ๑ ทวิ ผู้ใดซ่อนเร้น จ าหน่าย เอาไปเสีย หรือรับซื้อรับจ าน า หรือรับไว้
โดยประการใด ๆ ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันได้มาโดยการกระท าความผิดตามมาตรา  ๑     
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
  ถ้าการกระท าผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าไปเพื่อการค้า ผู้กระท าผิดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ”๘

(7) 

 

 

 

 

                                           
(5)

 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
(6)

 มาตรา 31 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
 (7)

 มาตรา 31 ทวิ บัญญัติเพิ่มขึ้นโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 
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ความผิดฐานบุกรุกโบราณสถาน หรือท าให้เสียหาย ท าลาย โบราณสถาน (มาตรา 32) 
  “มาตรา    ผู้ใดบุกรุกโบราณสถาน หรือท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่าหรือ
ท าให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถาน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าต่อโบราณสถานท่ีได้            
ขึ้นทะเบียนแล้ว ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ” 

(8) 

ความผิดฐานท าให้เสียหาย ท าลายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว (มาตรา 33) 
  “มาตรา    ผู้ใดท าให้เสียหาย ท าลาย ท าให้เสื่อมค่า ท าให้ไร้ประโยชน์หรือท าให้
สูญหายซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได้ขึ้นทะเบียนแล้ว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ”๑๐

(9) 

กฎหมายเกี่ยวพันกับ พ.ร.บ. โบราณสถานฯ : ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 189 
  ในปี พ.ศ. 2515 ประชาชนได้พากันเข้าไปขุดค้น โบราณวัตถุและศิลปวัตถุตาม
บริเวณต่าง ๆ ในท้องท่ีจังหวัดอุดรธานี จังหวัด สกลนคร และก าลังลุกลามไปยังจังหวัดอื่น  และ
เนื่องจากมิได้ขุดค้นตามหลักวิชาการขุดค้นโบราณวัตถุ  จึงเป็นการท าลายหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อันส าคัญ เกี่ยวกับอารยธรรมของมนุษยชาติให้สูญเสียไป เพราะวัตถุท่ีค้นพบนั้น   
เป็นของ โบราณเก่าแก่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งโดยอายุลักษณะแห่งการประดิษฐ์ และหลักฐาน
ท่ีเกี่ยวกับวัตถุเหล่านั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ       
อารยธรรมของมนุษยชาติ ทางราชการเห็นสมควรรีบด าเนินการป้องกันการขุดค้นท าลาย         
โดยไม่ชอบ เนื่องจากโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุท่ีขุดค้นพบนั้นได้ถูกน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนไปยัง
บุคคลต่าง ๆ ซึ่ งบางชิ้นสมควรเก็บรักษาไว้ เป็นสมบัติของชาติยิ่ งกว่าของเอกชน และ               
โดยท่ีการขุดค้นและการจ าหน่ายจ่ายโอนซึ่ งประชาชนในท้อง ท่ีดั งกล่าวได้กระท าไป               
โดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์ และเป็นการผิดกฎหมาย สมควรก าหนดมาตรการให้ ผู้ครอบครอง
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุปฏิบัติ  เพื่อมิให้การกระท านั้นเป็นความผิด กฎหมายอีกต่อไป            
ทางราชการจึงได้ออกกฎหมายเพื่อด าเนินการกับกรณีดังกล่าว คือ ประกาศของคณะปฏิ วัติ       
ฉบับท่ี 189 ลงวันท่ี 23 กรกฎาคม 2515 กฎหมายนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89    
ตอนท่ี 115 ฉบับพิเศษ หน้า 7 ลงวันท่ี 27 กรกฎาคม 2515 
                                           
(8) มาตรา 32 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
(9) มาตรา 33 แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ และพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2535 
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บทบัญญัติส าคัญ 5 ข้อ 
  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 189 นี้ มีท้ังสิ้น 7 ข้อ โดยมีบทบัญญัติส าคัญอยู่ใน
ข้อ 1 ถึงข้อ 5 ดังนี้ 
  1. ห้ามขุดค้นหาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุในบริเวณท้องที่ก าหนด : ผู้ฝ่าฝืน      
มีความผิดอาญา (ข้อ 1) 
  “ข้อ 1 ห้ามมิให้ผู้ใดขุดค้นหาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามความหมายของ
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่ง ชาติ พ .ศ. 2504 
ภายในบริเวณท้องท่ีตามบัญชีท้ายประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับนี้ หรือภายในบริเวณท้องท่ี         
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะประกาศ ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ท้ังนี้เว้นแต่จะ
ไดร้ับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี กรมศิลปากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย  
  ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกิน
สองพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
  2. ห้ามจ าหน่ายจ่ายโอนหรือเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุทีได้มาจาก
การขุดค้นโดยมิชอบโดยไม่ได้รับอนุญาต : ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดอาญา (ข้อ 2) 
  “ข้อ 2 ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายจ่ายโอนหรือเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุหรือ ศิลปวัตถุท่ี
ได้มาจากการขุดค้นภายในบริเวณท้องท่ีตามความในข้อ 1 ออกไป จากสถานท่ีเก็บโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ จากอธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรม
ศิลปากรมอบหมาย 
  เมื่ออธิบดีกรมศิลปากรอนุญาตให้จ าหน่ายจ่ายโอนโบราณวัตถุหรือ ศิลปวัตถุใด
แล้ว ให้โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นพ้นจากการควบคุมตามประกาศ ของคณะปฏิวัติฉบับนี้       
ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ ปรับไม่เกินสองพันบาท      
หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
  3. ให้ผู้ครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุทีได้มาจากการขุดค้นโดยมิชอบแจ้ง
ปริมาณ รูปพรรณ และสถานที่เก็บ : ผู้แจ้งให้ได้รับยกเว้นโทษ (ข้อ 3) 
  “ข้อ 3 ให้ผู้มีอยู่ในครอบครองในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ประกาศ      
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได้มาจากการขุด ค้นภายในบริเวณท้องท่ีตาม
ความในข้อ 1 แจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานท่ี เก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นต่ออธิบดีกรม
ศิลปากร ส าหรับสถานท่ีเก็บใน นครหลวงกรุงเทพธนบุรี หรือต่อนายอ าเภอท้องท่ี ส าหรับสถานท่ี
เก็บใน จังหวัดอื่น ภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใช้บังคับ 
  ผู้ใดแจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานท่ีเก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ตามความ       
ในวรรคหนึ่ง ให้ได้รับยกเว้นโทษตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 31 และประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 355 และมาตรา 357 ส าหรับความผิดท่ีได้เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือ      
ศิลปวัตถุนั้น  
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  ให้อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้ท่ีอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายมีอ านาจ เข้าไปใน
สถานท่ีเก็บตามท่ีผู้แจ้งได้แจ้งไว้ตามความในวรรคหนึ่ง เพื่อ ตรวจดูโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ         
ท่ีแจ้งปริมาณและรูปพรรณไว้ได้ ตั้งแต่เวลา พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  
  ผู้ใดฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน    
สองพันบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ  
  ผู้ ใดขัดขวางมิให้อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้ ท่ีอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมาย         
เข้าปฏิบัติการตามความในวรรคสาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน       
ห้าร้อยบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
  4. อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจสั่ งให้ผู้ครอบครองส่งมอบโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุ : ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดอาญา (ข้อ 4)  
  “ข้อ 4 เมื่ออธิบดีกรมศิลปากรเห็นว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุใดตามความ         
ในข้อ 3 มีคุณค่าในทางศิลป ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี สมควรเก็บ รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ 
ให้มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ครอบครองส่งมอบ โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นต่ออธิบดีกรม
ศิลปากร ณ สถานท่ีและภายในเวลาท่ี ก าหนด ในกรณีนี้มิ ให้น าความในมาตรา 24               
แห่งพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ            
พ.ศ. 2504 มาใช้บังคับ ท้ังนี้รวมท้ังกรณีท่ีมีผู้เก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีได้มาจากการขุดค้น
ภายในบริเวณท้องท่ีตามความในข้อ 1 ได้ และส่งมอบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามความใน พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ด้วย  
  ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ส่งมอบโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุตามค าสั่งของอธิบดี กรมศิลปากร 
ตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ    
ท้ังจ าท้ังปรับ” 
  5. อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจเข้าตรวจค้นสถานที่อันมีเหตุสงสัยว่ามี
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ซึ่งมิได้แจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานที่เก็บ (ข้อ 5) 
  “ข้อ 5 ให้อธิบดีกรมศิลปากรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งอธิบดีกรมศิลปากร 
มอบหมาย มีอ านาจเข้าตรวจค้นสถานท่ีอันมีเหตุควรสงสัยว่าจะมีโบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ        
ซึ่งมิได้แจ้งปริมาณ รูปพรรณและสถานท่ีเก็บตามความในข้อ 3 หรือมิได้ส่งมอบตามค าสั่งอธิบดี
กรมศิลปากรตามความในข้อ 4 วรรคหนึ่ง อยู่ และมีอ านาจยึดหรืออายัดโบราณวัตถุหรือ    
ศิลปวัตถุนั้น 
  ผู้ใดขัดขวางมิให้อธิบดีกรมศิลปากรหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งอธิบดีกรมศิลปากร
มอบหมายปฏิบัติการตามความในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุก ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่
เกินห้าร้อยบาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ” 
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ค าวินิจฉัยศาลฎีกาตามกฎหมายโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
  ประเด็นปัญหาตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้เป็นคดีขึ้นสู่การพิจารณา
วินิจฉัยของศาลยุติธรรมสูงสุดคือศาลฎีกาเป็นจ านวนมาก 
  เพื่อเป็นองค์ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีด าเนินการและ
ด าเนินคดีตามกฎหมาย ตลอดจนประชาชนและผู้มีอ านาจและหน้าท่ีในการทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอื่น เช่นมหาวิทยาลัยท้ังหลาย ๑๑

(10)
  บทความจึงได้น าค าวินิจฉัยของศาลฎีกามาศึกษา

เทียบเคียงไปกับบทบัญญัติของกฎหมาย รวม 7 ตัวอย่างคดี ดังต่อไปนี้ 
1. ที่ดินที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานแล้ว ไม่มีผลท าให้ที่ดินบริเวณนั้นเป็นสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งหมด (มาตรา 7) 
  “ค าพิพากษาฎีกาที่ 2050/2528 ปัญหาว่าโจทก์ไม่มีอ านาจฟ้องเพราะท่ีดิน
พิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเนื่องจากท่ีดินนั้นอยู่ในเขตโบราณสถานท่ีทางราชการขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ นั้น เป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนแม้จ าเลยไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ให้เป็นประเด็นข้อพิพาท ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ 
  ท่ีดินบริเวณใดท่ีทางราชการขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานแล้วไม่มีผลท าให้ท่ีดิน
บริเวณนั้นเป็นท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินทั้งหมด เพียงแต่เจ้าของหรือผู้ครอบครองถูกจ ากัดสิทธิ
บางอย่างในท่ีดินของตนตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ เท่านั้น ท่ีดินนั้นจึงไม่ใช่
ท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันจะมีผลให้โจทก์ไม่มีอ านาจฟ้อง” 

2. คูเมืองเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ผู้ครอบครองช้านานเพียงใดย่อมไม่มีสิทธิครอบครอง หรือได้กรรมสิทธิ์   (ป.พ.พ.
มาตรา 1304 (3)) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4289/2530 คูเมืองเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
ประเภททรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 1304 (3) แม้จะมีสภาพเป็นท่ีตกกล้า ท านาหรือปลูกอาคารห้องแถวร้านค้า เป็น ท่ีบ้าน    
ท่ีสวนตามกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ ก็ยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ผู้ใดจะครอบครองช้า
นานเพียงใด ย่อมไม่มีสิทธิครอบครองหรือได้กรรมสิทธิ์ ดังนั้น จ าเลยจะยกระยะเวลาครอบครอง
ขึ้นต่อสู่กับแผ่นดินในเร่ืองทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหาได้ไม่ 
                                           
(10) พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 (มาตรา 7) 
    “มาตรา 7 ให้มหาวิทยาลัยเปน็สถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสรมิวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ท าการ
สอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม” 
    พ.ร.บ.มหาวิทยาพะเยา พ.ศ. 2553 (มาตรา 6) 
    “มาตรา 6 ให้มหาวิทยาลัยเปน็สถานศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสรมิและพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพช้ันสูง มีวัตถุประสงค์ให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทะนุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” 
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  ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2509 คูเมืองได้ขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถานแต่กระทรวงการคลังก็ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นราชพัสดุไว้ด้วย ดังนั้นคูเมืองจึงเป็นท่ีราชพัสดุตามพระราชบัญญัติท่ีราชพัสดุ      
พ.ศ.2518 มาตรา 4 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามมาตรา 5 และมีอ านาจฟ้องขับไล่ผู้
ครอบครองคูเมืองนั้นได้” 

3. อธิบดีกรมศิลปากรมีอ านาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานและก าหนดเขตที่ดินเป็นเขต
โบราณสถานโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ 
(มาตรา 7) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  4425/2533 พระราชบัญญัติ โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 7 วรรคสอง มีความมุ่ง
หมายเพียงให้อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานทราบถึง
การขึ้นทะเบียนหรือการก าหนดเขตท่ีดินเป็นเขตโบราณสถานเท่านั้น มิใช่เป็นการขออนุญาตเพื่อ
ด าเนินการดังกล่าว แม้จะมีการประกาศก าหนดเขตท่ีดินเป็นเขตโบราณสถานก่อนแจ้งให้เจ้า
อาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ทราบ ก็ถือได้ว่าเป็นการประกาศขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นโบราณสถานโดย
ชอบแล้ว” 

4. พ.ร.บ.โบราณสถานฯมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองดูแลรักษาบูรณะและซ่อมแซ ม
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ กับปราบปรามและลงโทษผู้กระท าผิดเกี่ยวกับการ
ลักลอบ บุกรุก ขุดค้น และท าลายโบราณสถาน ลักลอบน าหรือส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มี
คุณค่าทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดีออกนอกราชอาณาจักรเป็นส าคัญ : ไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนเพื่อท าถนนหรือ            
ทางสาธารณประโยชน์ (มาตรา 2) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2683/2536 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 
และ พ.ร.ฎ.ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีแขวงสี่พระยา แขวงสุริยวงศ์ เขตบาง
รักกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2504 ไม่ขัดแย้งกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เพียงแต่ตามสภาพของการเวนคืนท่ีดินเพื่อท าถนน    
หรือทางสาธารณประโยชน์จ าเป็นต้องรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีขวางถนนหรือทา ง
สาธารณประโยชน์นั้น แม้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีต้องรื้อจะเป็นโบราณสถาน วัด มัสยิด หรือ    
ปูชนียสถานท่ีคนเคารพนับถือก็ตาม ก็ต้องรื้อไปจึงจะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาได้ การสร้างสิ่งใหม่หรือ
การท าถนนเพื่อสาธารณประโยชน์และการผังเมืองตามความจ าเป็นเพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของ
การจราจรจึงท าได้โดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติหรือกฎหมายท่ีบัญญัติขึ้นใหม่เพื่อการนั้น           
โดยมีวัตถุประสงค์แตกต่างไปจาก พ.ร.บ.โบราณสถาน ฯ พ.ศ.2504 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะ
คุ้มครองดูแลรักษาบูรณะและซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ กับปราบปราม
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และลงโทษผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับการลักลอบ บุกรุก ขุดค้น ละท าลายโบราณสถาน ลักลอบ
น าหรือส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางศิลป ประวัติศ่าสตร์หรือโบราณคดีออกนอก
ราชอาณาจักรเป็นส าคัญ พ.ร.ฎ. และประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวจึงมิได้มีความประสงค์จะ
ลบล้างบทบัญญัติตาม พ.ร.บ. โบราณสถาน ฯ พ.ศ.2504 แต่อย่างใดท้ังการท่ีจ าเลยท่ี 1        
และท่ี 2 เวนคืนท่ีดินพิพาทก็โดยอาศัยอ านาจตาม พ.ร.ฎ.ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืน
ในท้องท่ีแขวงสี่พระยา ฯ พ.ศ.2528 ซึ่งออกเมื่อวันท่ี 20 กรกฎาคม 2528 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี 7 สิงหาคม 2528 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2528         
อันเป็นวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าว ท้ังนี้ ตามมาตรา 2 แห่งพ.ร.ฎ.        
ฉบับนี้ ซึ่งเป็นวันก่อนท่ีอธิบดีกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนบ้านพิพาทเป็นโบราณสถานเรือน
ทรงไทยเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2528 ท้ังได้มีการตั้งคณะกรรมการเจรจาค่าทดแทนท่ีดิน อาคาร 
และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนท่ีจะสร้างไว้แล้ว หากต้องสร้างถนนเบี่ยงเบนออกไปจากบ้านพิพาทก็
ต้องมีการเวนคืนท่ีดินของผู้อื่นเพิ่มขึ้นจากเดิมย่อมท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินผู้อื่น       
ท่ีไม่ทราบมาก่อนว่าท่ีดินจะต้องถูกเวนคืน และจ าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการส ารวจแนวถนนใหม่ 
ประกอบกับหากต้องสร้างถนนเบี่ยงเบนไป ถนนตรงบริเวณนั้นจะเป็นทางโค้งอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเกิดความไม่คล่องตัวของการจราจรได้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่า   
บ้านพิพาทสามารถถอดแยกเป็นส่วนต่างๆ และน าไปประกอบเป็นรูปทรงเดิมได้ ดังนี้การท่ีจ าเลย  
ท่ี 1 และท่ี 2 ไม่ยอมสร้างทางเบี่ยงเบนออกไปจากบ้านพิพาท จึงเป็นการปฏิบัติหน้าท่ี             
โดยใช้ดุลพินิจตามอ านาจท่ีกฎหมายให้ไว้โดยชอบแล้ว 
  โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ข้อ 63, 65, 66 วรรคแรก, 67      
วรรคแรก และวรรคท้าย กับเมื่อมี พ.ร.ฎ.ก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ี       
แขวงสี่พระยา ฯ พ.ศ.2428 ใช้บังคับ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาก าหนดทางหลวงท่ีมีความจ าเป็นต้องสร้างโดยเร่งด่วนแล้วเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 
2528 ซึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าวนี้ ให้อ านาจเจ้าหน้าท่ีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เมื่อช าระค่า
ทดแทนมีอ านาจเข้าครอบครองบ้านพิพาทและรื้อถอนบ้านพิพาทได้  เมื่อปรากฏว่ามีการตั้ง
คณะกรรมการเจรจาค่าท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างในแนวถนนโครงการจากถนนสี่พระยาถึง
ถนนสุรวงศ์ตามค าสั่งกรุงเทพมหานครท่ี 624/2526 จัดท าแผนท่ีก าหนดแนวเขตท่ีดินท่ีเวนคืน 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาท าความตกลงเรื่องค่าทดแทนตามค าสั่งกระทรวงมหาดไทยท่ี 
484/2528 กับได้ก าหนดค่าทดแทนส าหรับท่ีดินและบ้านพิพาท และแจ้งก าหนดวันเข้า
ครอบครองท่ีดินและบ้านพิพาทให้โจทก์ทราบแล้วจ าเลยท้ังสามจึงมีสิทธิและอ านาจท่ีจะเข้า
ครอบครองและด าเนินการในอสังหาริมทรัพย์ของโจทก์ได้ 
  คณะกรรมการด าเนินการตัดถนนทางหลวงเทศบาลตาม พ.ร.ฎ. ก าหนดเขตท่ีดินใน
บริเวณท่ีท่ีจะเวนคืนในท้องท่ีแขวงสี่พระยา ฯ  พ.ศ.2528 ได้ก าหนดค่าทดแทนท่ีดินของโจทก์     
ท่ีถูกเวนคืนแล้ว ซึ่งต่อมาไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้ไปท าความตกลงในเรื่องค่าทดแทนกับจ าเลยท่ี 1 
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และท่ี 2 กรณีเป็นเรื่องท่ียังไม่ได้มีการตกลงกันในเรื่องค่าทดแทน จ าเลยท้ังสามจึงยังไม่มีหน้าท่ี
ต้องน าเงินค่าทดแทนไปวางศาลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 295 ข้อ 63” 

5. พ.ร.บ.โบราณสถานฯ มาตรา 7 วรรคสอง มีความมุ่งหมายเพียงให้อธิบดีกรมศิลปากรแจ้ง
เป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานทราบเท่านั้น มิใช่เป็นการขออนุญาต     
แต่อย่างใด : ที่ดินที่ตั้งของก าแพงเมืองเชลียงเป็นโบราณสถานที่ส าคัญของชาติ (มาตรา 7) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7290/2538 พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน -แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 7 วรรคสอง ท่ีบัญญัติว่า          
“การขึ้นทะเบียนโบราณสถานตามความในวรรคก่อน ถ้าโบราณสถานนั้นมีเจ้าของหรือ             
ผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้อธิบดีแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ     
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่พอใจ ก็ให้มีสิทธิร้องต่อศาลภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่        
วันท่ีอธิบดีแจ้งให้ทราบ ขอให้ศาลมีค าสั่งให้อธิบดีระงับการขึ้นทะเบียนและหรือการก าหนดเขต
ท่ีดินให้เป็นโบราณสถาน แล้วแต่กรณีได้ ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองมิได้ร้องขอต่อศาล หรือ      
ศาลมีค าสั่งถึงท่ีสุดให้ยกค าร้องขอของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้อธิบดีด าเนินการขึ้นทะเบียนได้”  นั้น 
มีความมุ่งหมายเพียงให้อธิบดีกรมศิลปากรแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
โบราณสถานทราบเท่านั้น มิใช่เป็นการขออนุญาตแต่อย่างใด แม้จะมีการประกาศก าหนดเขต
ท่ีดินเป็นเขตโบราณสถานเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ     
28,217 ไร่ โดยกรมศิลปากรจ าเลย ท่ี 1 ไม่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้โจทก์ผู้อยู่ในพื้นท่ีดังกล่าวทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนประกาศ แต่ก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรในพื้นท่ีดังกล่าวทราบว่า
จ าเลยท่ี 1 จะด าเนินการประกาศก าหนดเขตท่ีดินบริเวณนั้นให้เป็นเขตโบราณสถาน จึงถือได้ว่า
เป็นการประกาศขึ้นทะเบียนท่ีดินเป็นโบราณสถานโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
  ที่ดินพิพาทเป็นที่ตั้งของก าแพงเมืองเชลียงซึ่งเป็นโบราณสถานส าคัญของชาติ 
โดยมีร่องรอยเป็นแนวก าแพงเมืองผ่านตลอดริมฝั่งใต้ของแม่น้ ายมในบริเวณท่ีดินพิพาทมีก้อนศิลา
แลงโบราณปรากฏอยู่ นอกจากนี้ในท่ีดินพิพาทยังมีบ่อน้ าโบราณอยู่ โดยมีก้อนศิลาแลงโบราณ    
ทรงโค้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบ่อน้ าโบราณถูกน ามาก่อสร้างเป็นขั้นบันไดริมตลิ่งแม่น้ ายมด้วย       
แม้จะไม่มีแนวก าแพงเมืองในท่ีดินพิพาทเนื่องจากมีการขุด ท าลายก าแพงเมืองในท่ีดินพิพาทและ
ท่ีดินส่วนอื่นแต่ก็ยังมีซากหรือเศษส่วนของแนวก าแพง ก้อนศิลาแลงปรากฏอยู่เป็นหลักฐานถือได้
ว่าบริเวณท่ีพิพาทมีโบราณสถานอยู่จริง การก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัยและค าสั่งให้โจทก์ระงับการก่อสร้างและรื้อถอนสิ่งก่อสร้างของจ าเลยท่ี 1 จึงชอบด้วย
กฎหมายแล้ว” 
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6. กรมการศาสนายกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์โดยไม่ได้เสนอเรื่องให้มหาเถรสมาคม
พิจารณาตามระเบียบ จึงมีสภาพเป็นวัดร้างอยู่ในความดูแลรักษาของกรมการศาสนาตามเดิม : 
อธิบดีกรมศิลปากรประกาศก าหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดดังกล่าวเป็นพื้นที่โบราณสถาน 
โดยแจ้งให้กรมการศาสนาและจังหวัดซึ่งเป็นผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ จึงเป็น
การด าเนินการที่ชอบแล้ว (มาตรา 7) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6602/2539 กรมการศาสนายกวัดสนามไชยซึ่งเป็นวัด
ร้างขึ้นเป็นวัดมีพระสงฆ์ โดยไม่ ได้ เสนอเรื่องให้มหาเถรสมาคมพิจารณา ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการยกวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์ พ.ศ.2515 เมื่อยังไม่มีการอนุมัติจาก
มหาเถรสมาคม วัดสนามไชยจึงมีสภาพเป็นวัดร้างอยู่ แม้ว่าจะมีโจทก์ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์กับ
พระภิกษุอื่นเข้าอยู่อาศัยแล้ว วัดสนามไชยจึงยังอยู่ในความดูแลรักษาของกรมการศาสนาตามเดิม 
โจทก์ไม่อยู่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองวัดสนามไชย เมื่อกรมศิลปากรจ าเลยประกาศ
ก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถานวัดสนามไชยเป็นพื้นท่ีโบราณสถาน โดยแจ้งให้กรมการศาสนาและ
จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นผู้ครอบครองท่ีดินดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมายทราบ จึงเป็นการ
ด าเนินการท่ีชอบตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ.2504 มาตรา 7 แล้ว โดยจ าเลยไม่จ าต้องแจ้งให้โจทก์ทราบ” 

7. อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช
พัสดุด้วย จึงอยู่ในความครอบครองดูแลของกรมศิลปากรและกระทรวงการคลังมีอ านาจฟ้อง
ขับไล่ผู้บุกรุก : สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ทางราชการสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
โดยเฉพาะ ต้องห้ามมิให้โอนเว้นแต่โดยอาศัยอ านาจแห่งบทบัญญัติของกฎหมายโดยเฉพาะ 
แม้จ าเลยจะรับโอนมาโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนและเข้าครอบครองก่อนประกาศเป็น
โบราณสถาน ก็ไม่ท าให้สภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินเปลี่ยนแปลงไป จ าเลยไม่อาจยกขึ้น
ต่อสู้กับทางราชการได้ : ไม่เป็นฟ้องซ้ า (ป.พ.พ. มาตรา 1304 (3)) 
  “ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1758 - 1759/2548 โจทก์บรรยายฟ้องว่า จ าเลยท้ัง
สองได้บุกรุกเข้าไปในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
อยู่ในความครอบครองดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ของกรมศิลปากรโจทก์ที่ 2 และเป็น
กรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลังโจทก์ที่ 1 และจ าเลยท้ังสองขุดท าลายแนวก าแพงเมืองก่อสร้าง
อาคารสิ่งปลูกสร้างทับแนวก าแพงดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อโจทก์ท้ังสอง ขอให้จ าเลยท้ังสองรื้อ
ถอนอาคารและสิ่งก่อสร้างออกจากท่ีดินพิพาทและเรียกค่าเสียหาย จ าเลยท้ังสองให้การว่าท่ีดิน
พิพาทไม่ใช่ที่ราชพัสดุ จ าเลยท้ังสองซื้อท่ีดินพิพาทมาโดยชอบและได้ครอบครองท าประโยชน์จนท่ี
สิทธิครอบครองก่อนโจทก์ท่ี 2 ประกาศก าหนดเขตท่ีดินโบราณสถาน ขอให้ยกฟ้อง จึงเป็นกรณีท่ี
พิพาทกันด้วยเรื่องความเป็นเจ้าของว่าท่ีดินพิพาทเป็นของจ าเลยท้ังสอง ผู้มีสิทธิครองหรือเป็นท่ีสา
ธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีอยู่ในความดูแลรักษาของโจทก์ท้ังสอง แม้ศาลชั้นต้นจะก าหนดประเด็น
ข้อพิพาทว่าโจทก์ท้ังสองมีอ านาจฟ้องบังคับให้จ าเลยท้ังสองรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างออกจาก



 
15 

 

ท่ีดินพิพาท ท าท่ีดินให้อยู่ในสภาพเดิมและให้จ าเลยท้ังสองและบริวารออกจากท่ีดินพิพาทได้
หรือไม่ แต่การท่ีจะวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวจะต้องฟังข้อเท็จจริงให้ยุติว่าท่ีดินพิพาทเป็น
โบราณสถานอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินท่ีอยู่ในความครอบครองดูแลของโจทก์ท้ังสอง     
หรือเป็นท่ีดินท่ีจ าเลยท้ังสองมีสิทธิครอบครอง อันเป็นประเด็นเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้นท่ีศาลอุทธรณ์
ภาค 6 วินิจฉัยว่า ท่ีดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินจึงเป็นการวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี
ท่ีโจทก์ฟ้องมิใช่นอกประเด็น 
  ท่ีดินพิพาทส่วนท่ีจ าเลยท่ี 1 เข้าปลูกสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเป็นท่ีสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน เมื่อโจทก์ท้ัง 2 ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีมีอ านาจครอบครองดูแลตามกฎหมายไม่
ประสงค์จะให้จ าเลยท่ี 1 อยู่ในท่ีดินพิพาท จึงมีอ านาจฟ้องขับไล่จ าเลยท่ี 1 ให้รื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างและบังคับให้จ าเลยท่ี 1 และบริวารออกจากที่ดินพิพาทได้ 
  ทางราชการได้สงวนท่ีดินพิพาทไว้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และการท่ีอธิบดี
ของโจทก์ท่ี 2 เคยมีค าสั่งห้ามมิให้จ าเลยท่ี 2 ปลูกสร้างอาคารและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจาก
ท่ีดินพิพาทแสดงว่าทางราชการได้หวงกันไว้ตลอดมา ที่ดินพิพาทจึงสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ทางราชการสงวนไว้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะตาม ป .พ.พ. มาตรา 1304(3) 
ต้องห้ามมิ ให้โอนเว้นแต่อาศัยอ านาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรื อพระราชกฤษฎีกา             
แม้จ าเลยที่ 2 จะอ้างว่ารับโอนมาโดยสุจริตเสียค่าตอบแทนและเข้าครอบครองที่ดินพิพาทก่อน
โจทก์ที่ 2 ประกาศก าหนดให้เป็นเขตโบราณสถานก็ไม่ท าให้สภาพที่สาธารณสมบัติของ
แผ่นดินเปลี่ยนแปลงไปจ าเลยที่ 2 ไม่อาจยกขึ้นต่อสู้กับทางราชการได้ เมื่อท่ีดินพิพาทท่ีจ าเลยท่ี 
2 เข้าครอบครองเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและประกาศเป็นเขตอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัช
นาลัย ย่อมอยู่ในความดูแลของโจทก์ท่ี 2 และการขึ้นทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุจึงเป็นทรัพย์สินของ
ทางราชการท่ีอยู่ในความครอบครองดูแลของโจทก์ท่ี 1 ด้วย โจทก์ทั้งสองมีอ านาจฟ้องขับไล่จ าเลย
ท่ี 2 ให้ร้ือถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและให้จ าเลยท่ี 2 กับบริวารออกจากที่ดินพิพาทได้  
  คดีก่อนโจทก์ ท่ี 2 เป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจ าเลยท้ังสองอาศัย           
มูลละเมิดท่ีจ าเลยท้ังสองท าลายก าแพงเมืองเสียหายอันเป็นกรณีฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการ     
ท าให้เสียทรัพย์ คดีถึงท่ีสุดแล้ว แต่คดีนี้โจทก์ท้ังสองฟ้องขับไล่จ าเลยท้ังสองให้รื้อถอนอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างและให้จ าเลยท้ังสองออกจากท่ีดินพิพาทโดยอาศัยอ านาจแห่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิใช้สอย
ทรัพย์ ท่ีพิพาท แม้จะฟ้องเรียกค่าเสียหายมาด้วยก็เป็นค่าเสียหายท่ีจ าเลยท้ังสองเข้ามา             
อยู่ในท่ีดินพิพาทโดยไม่มีอ านาจ เป็นกรณีอ้างว่าขาดประโยชน์จากการใช้ทรัพย์  ดังนี้ ประเด็น    
คดีแรกและคดีนี้ย่อมแตกต่างกัน ประเด็นท่ีวินิจฉัยคดีท้ังสองมิได้อาศัยเหตุอย่างเดียวกัน          
ฟ้องโจทก์ท้ังสองไม่เป็นฟ้องซ้ า” 
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ค าวินิจฉัยอัยการสูงสุดตามกฎหมายโบราณสถานและโบราณวัตถุ 
  ส านักงานอัยการสูงสุด มีอ านาจและหน้าท่ีให้ค าปรึกษาและตรวจร่างสัญญาให้แก่
รัฐบาล และหน่วยงานของรัฐ๑ 

(10) 

  ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแก่รัฐและหน่วยงานของรัฐ อัยการสูงสุดได้เคยมี
ค าวินิจฉัยตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุเอาไว้ บทความได้น าค าวินิจฉัยอัยการ
สูงสุดตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานสถานและโบราณวัตถุ มาศึกษารวม 2 ตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 
1. ปว.ฉบับที่ 189 ข้อ 3 มีผลเฉพาะกรณีผู้ครอบครองโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุในท้องที่      
ที่ห้ามขุดค้น อยู่ในวันที่ ปว. ฉบับที่ 189 ใช้บังคับเท่านั้น ผู้ที่กระท าผิดในท้องที่ซึ่งประกาศ
ภายหลังจาก ที่ ปว.ฉบับที่ 189 ใช้บังคับย่อมไม่สามารถแจ้งปริมาณ รูปพรรณ และสถานที่
เก็บโบราณวัตถุเพื่อขอยกเว้นโทษได้ ผู้กระท าจะต้องมีความผิด 
  ค าวินิจฉัยที่ 71/2533 
เรื่อง ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 189 
กฎหมาย ระเบียบ พ.ร.บ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ      
พ.ศ. 2504 มาตรา 31, 34 ปวอ. มาตรา 85, 147 ปว. ฉบับท่ี 189 ข้อ 3 
  การพิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางในคดีอาญา เป็นอ านาจของ
พนักงานสอบสวน หากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่เห็นพ้องด้วย ก็ชอบที่จะทบทวนค าสั่งไปยัง
พนักงานสอบสวนหรือหารือไปยังกรมต ารวจเพื่อพิจารณาทบทวนต่อไป 
  การสอบสวนด าเนินคดีกับผู้ต้องหาในคดีเรื่องที่พนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาด
ไม่ฟ้องคดีแล้วต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 147 เว้นแต่จะมี
พยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดีซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้ 
  ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 189 ข้อ 3 มีผลเฉพาะกรณีผู้ครอบครอง
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในท้องที่ห้ามขุดค้น อยู่ในวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 189       
ใช้บังคับเท่านั้น 
ข้อเท็จจริงและปัญหา กรมศิลปากรแจ้งว่า ได้ร้องทุกข์ด าเนินคดีกับ ส. เจ้าของร้าน - แอนติก   
ในข้อหากระท าผิดตามพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ มาตรา 31 และ 34 พนักงานสอบสวนได้
สอบสวนและส่งส านวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา ปรากฏว่าพนักงานอัยการสั่งไม่
ฟ้องและต่อมาพนักงานสอบสวนได้มีหนังสือถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ให้คืนโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุ ซึ่งกรมศิลปากรได้ยึดจากร้าน - แอนติก แก่ผู้ร้องขอ จึงขอหารือว่า 
  1. กรมศิลปากรจะต้องคืนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุท่ียึดและอายัดไว้หรือไม่ 
  2. กรมศิลปากรจะด าเนินคดีกับ ส. ในข้อหารับของโจรได้หรือไม่  

                                           
(10) พ.ร.บ. องค์กรอัยการและพนกังานอัยการ พ.ศ. 2553 มาตรา 23 (2) 
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  3. ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 189 ผู้ครอบครองโบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุท่ีได้จากการขุดค้นในท้องท่ีต้องห้าม จะมีความผิดทันทีหรือไม่ หรือมีโอกาสแจ้งปริมาณ 
รูปพรรณสถานท่ีเก็บเพื่อขอยกเว้นโทษได้ 
ค าวินิจฉัย คดีตามข้อหารือเรื่องนี้ พนักงานอัยการได้มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ต้องหาและได้มี
หนังสือแจ้งพนักงานสอบสวนให้ด าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลางตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 85 เนื่องจากเป็นอ านาจพิจารณาด าเนินการของพนักงานสอบสวน 
เมื่อพนักงานสอบสวนแจ้งให้กรมศิลปากรคืนหรือด าเนินการประการใดกับของกลางนั้นแล้ว        
แต่กรมศิลปากรไม่เห็นพ้องด้วย ก็ชอบท่ีจะทบทวนค าสั่งไปยังพนักงานสอบสวนหรือหารือไปยัง
กรมต ารวจผู้บังคับบัญชาระดับกรมของพนักงานสอบสวนเพื่อพิจารณาทบทวนต่อไป 
  การท่ีกรมศิลปากรจะร้องทุกข์ให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดี ส. ในความผิดฐาน
รับของโจรนั้น เป็นการขอให้พนักงานสอบสวนท าการสอบสวนในคดีเรื่องท่ีพนักงานอัยการ          
มีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้ว จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         
มาตรา 147 เว้นแต่จะมีพยานหลักฐานใหม่อันส าคัญแก่คดีซึ่งน่าจะท าให้ศาลลงโทษผู้ต้องหาได้ 
  ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 189 ข้อ 3 มีผลเฉพาะกรณีผู้ครอบครอง
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุในท้องท่ีท่ีห้ามขุดค้นอยู่ในวันท่ีประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 189     
ใช้บังคับเท่านั้น ดังนั้นผู้ท่ีกระท าความผิดในท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ภายหลังท่ีประกาศของคณะปฏิวัติใช้บังคับย่อมไม่สามารถแจ้งปริมาณ รูปพรรณและสถานท่ีเก็บ
โบราณวัตถุเพื่อขอยกเว้นโทษได้ ผู้กระท าจะต้องมีความผิดตามตัวบทกฎหมายท่ีบัญญัติ           
ไว้ส าหรับการกระท าความผิดนั้น 
2. เมื่อคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ฯ วินิจฉัยว่าโบราณวัตถุที่กรมศุลกากรยึดได้เป็นโบราณวัตถุ
ที่มีต้นก าเนิดและเป็นสมบัติของประเทศ ก.โบราณวัตถุดังกล่าวย่อมไม่อาจตกเป็นของแผ่นดิน
ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 24 และไม่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตาม พ.ร.บ. 
โบราณสถานฯ มาตรา 18 
  ค าวินิจฉัยที่ 88/2551 
เร่ือง การมอบโบราณวัตถุต่างชาติคืนประเทศเจ้าของ 
กฎหมาย ระเบียบ พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 24  พระราชบัญญัติโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 มาตรา 18 พระราชกฤษฎีกา      
ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4(7) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์     
ว่ าด้ วยการอนุญาตให้ น า โบราณวั ตถุ มาใน ราชอาณาจั กร (ฉบั บ ท่ี  1)  พ .ศ .  2538                
ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 109) พ.ศ. 2538 
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ข้อเท็จจริงและปัญหา 
  กรมศุลกากรตรวจยึดโบราณวัตถุต่างชาติ ท่ีน าเข้าโดยผิดกฎหมายได้ท่ีท่าเรือ
จังหวัดสมุทรปราการจ านวน 43 ชิ้น และได้ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดโดยฝ่าฝืนประกาศกระทรวง
พาณิชย์ ว่าด้วยการน าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 109) พ.ศ. 2538 และระเบียบ
กระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการอนุญาตให้น าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับท่ี 1)      
พ.ศ. 2538 จนคดีสิ้นสุดลง กรมศุลกากรจึงได้น าโบราณวัตถุของกลางท่ียึดไว้และตกเป็น
ทรัพย์สินของแผ่นดินตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ส่งมอบให้กรม
ศิลปากรเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก เพื่อด าเนินการตรวจสอบและ
ส่งคืนประเทศเจ้าของต่อไป 
  กรมศิลปากรได้ประสานงานกับประเทศ ก . ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ        
เพื่อขอให้รัฐบาลประเทศ ก. จัดส่งหลักฐานเพื่อใช้ประกอบการตรวจพิสูจน์ยืนยันว่า โบราณวัตถุ
ดังกล่าวเป็นสมบัติของประเทศ ก. จริง และในการนี้กรมศิลปากรได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจพิสูจน์ ก าหนดอายุสมัย ก าหนดค่าทรัพย์สิน และประเมินราคาของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ    
สิ่งเทียมโบราณวัตถุ และสิ่งเทียมศิลปวัตถุ ของกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ
ดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ประชุมร่วมกัน และมีมติว่า โบราณวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนประติมากรรม
รูปเศียรเทพหรือเทวดา และเศียรอสูรหรือยักษ์  จ านวน  7 ชิ้น  จากท้ังหมด 43 ชิ้น                
เป็นโบราณวัตถุท่ีมีรูปแบบศิลปะ ขนาดความสูง และแกะสลักจากหินทรายท่ีคล้ายคลึงกับ
ภาพถ่ายโบราณวัตถุซึ่งเป็นชิ้นส่วนจากโบราณสถานปราสาทในประเทศ ก. สมควรส่งโบราณวัตถุ
จ านวน 7 ชิ้นดังกล่าวคืนให้ประเทศ ก. และคณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้ส านักพิพิธภัณฑ์
สถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบโบราณวัตถุท่ีเหลืออีก 36 ชิ้น          
กับโบราณวัตถุร่วมวัฒนธรรมต่างชาติ ในประเทศไทยท่ีเรียกว่า “ศิลปะลพบุรี” ท่ีเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ เพื่อตรวจสอบดูว่ามีชิ้นใดท่ีมีรูปแบบศิลปะ    
ท่ีเหมือนหรือใกล้เคียงกับโบราณวัตถุทั้ง 36 ชิ้น 
  กระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เมื่อผลการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุ
ปรากฏว่า โบราณวัตถุจ านวน 7 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุท่ีเป็นสมบัติของประเทศ ก. จึงควรส่งมอบ
โบราณวัตถุคืนให้กับประเทศ ก. ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักร ก. ในการต่อต้านการเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนข้ามแดน     
ซึ่งสังหาริมทรัพย์ทางวัฒนธรรมและส่งคืนให้แก่ประเทศท่ีเป็นแหล่งก าเนิด 
  ท้ังนี้ ตามมาตรา 4 (7) แห่งพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 ก าหนดให้เรื่องท่ีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือท่ี
เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย จะต้องน าเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจึงเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติของ
คณะรัฐมนตรี 
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  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้ส านักงานอัยการสูงสุดเสนอความเห็น     
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
  ค าวินิจฉัย “ส านักงานอัยการสูงสุดได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า เมื่อปรากฏจากผล  
การตรวจสอบของกรมศิลปากรโดยคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ ก าหนดอายุสมัย ก าหนดค่า
ทรัพย์สิน และประเมินราคาของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สิ่งเทียมโบราณวัตถุ และสิ่งเทียมศิลปวัตถุ 
ว่าโบราณวัตถุจ านวน 7 ชิ้น ซึ่งกรมศุลกากรยึดได้ท่ีท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการเป็นโบราณวัตถุ     
ท่ีมีถิ่นก าเนิดและเป็นสมบัติของประเทศ ก. โบราณวัตถุดังกล่าวย่อมไม่อาจตกเป็นของแผ่นดิน    
ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 มาตรา 24 และไม่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินตาม
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 
มาตรา 18 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 15 ดังนั้น หากทางการประเทศ ก.     
ได้ด าเนินการร้องขอให้ส่งคืนโบราณวัตถุดังกล่าวโดยถูกต้องตามนัยข้อ 4 (วิธีการด าเนินการ)       
แห่งความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร ก. ในการ
ต่อต้านการเคลื่อนย้ายโดยผิดกฎหมายและการลักลอบขนข้ามแดนซึ่งสังหาริมทรัพย์ทางวัฒนธรรม 
และส่งคืนให้แก่ประเทศท่ีเป็นแหล่งก าเนิดฯ แล้ว รัฐบาลไทยย่อมชอบท่ีจะคืนโบราณวัตถุดังกล่าว
ให้แก่ประเทศ ก. ได”้ 
 
 
 
 


