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บทที่ ๑ 
การพัฒนาระบบ National Single Window 

(NSW) กรมศิลปากร

ความเป็นมาและความสำาคัญของระบบ National Single Window (NSW)

	ระบบ	National	Single	Window	(NSW)	เป็นระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วย

งานภาครัฐและภาคธุรกิจ	 (G๒G,	G๒B	และ	 B๒B)	 ส�าหรับการน�าเข้า	 ส่งออก	 และโลจิสติกส์	

รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน	 และประเทศในภูมิภาคอื่นๆ	 โดย

ระบบ	NSW	 เป็นระบบอ�านวยความสะดวกและบริการแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติควบคู่ไป

กับการปฏิรูปกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ	 และการลดรูปเอกสาร	 โดยอ�านวยความ

สะดวกให้ผูใ้ช้บรกิาร	(เช่น	ผูป้ระกอบการน�าเข้า	ส่งออก	และโลจสิตกิส์)	สามารถท�าธรุกรรมทาง

อเิล็กทรอนกิส์กบัหน่วยงานภาครฐั	และภาคธรุกจิทางอเิลก็ทรอนกิส์แบบปลอดภยัและไร้เอกสาร	

เช่น	การจดัเตรยีมข้อมลูเพยีงครัง้เดยีวในการขอใบอนญุาตและใบรับรองทางอเิล็กทรอนกิส์	และ

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรใบขนสินค้าและช�าระค่าภาษีอากรแบบอัตโนมัติ	การใช้ข้อมูลร่วมกัน

กับทุกองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตและใบรับรองระหว่างหน่วยงาน

ภาครัฐภายในประเทศ	 และการเชื่อมโยงข้อมูลภาคธุรกิจระหว่างประเทศ	 โดยผู้ใช้บริการทั้ง

ภาครัฐและภาคธุรกิจ	สามารถติดตามผลในทุกๆ	ขั้นตอนของการด�าเนินงานน�าเข้า	ส่งออกและ

การอนุมัติต่างๆ	ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้	(NSW	e-Tracking)	ทุกวันและตลอดเวลา	๒๔	ชั่วโมง	

โดยมรีปูแบบของการบรูณาการเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างหน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิกบัระบบ	

NSW	ของประเทศดังนี้
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ปัจจบุนั	ผูป้ระกอบการค้าระหว่างประเทศ	ต้องตดิต่อสือ่สารกบัหน่วยงานภาครฐัหลาย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ	การน�าเข้า	การส่งออก	การขอใบอนุญาต	และใบรับรองต่างๆ	รวมถึง

การตดิต่อสือ่สารระหว่างภาคธรุกจิ	เช่น	ผูใ้ห้บรกิารโลจสิตกิส์	บรษิทัเรอื	สายการบนิ	และบรษิทั

ประกนัภยั	เป็นต้น	ซึง่หน่วยงานภาครฐัและภาคธรุกจิบางส่วนยงัคงด�าเนนิการด้วยระบบเอกสาร	

ท�าให้เกดิความล่าช้า	ความซ�า้ซ้อนของการจดัท�า	การจดัส่งเอกสาร	ข้อมลู	และต้องใช้เวลาตลอด

กระบวนการนานหลายวันกว่าจะแล้วเสร็จ	 ท�าให้หน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจมีภาระต้นทุน

สูงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสาร	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	 ค่าใช้จ่ายการเดินทางติดต่อ

สื่อสารระหว่างหน่วยงาน	 รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านระบบสินค้าคงคลัง	 ประกอบกับหน่วยงานภาค

รัฐ	 และภาคธุรกิจจ�านวนมากขาดการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ	 ท�าให้ผู้ประกอบการค้ามี

ต้นทุนสูง	และไม่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการค้าในต่างประเทศได้

ข้อเท็จจริงข้างต้น	สอดคล้องกับข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ	Single	Window	ของ

องค์การสหประชาชาติ	 และความตกลงอาเซียนส�าหรับการพัฒนา	 ASEAN	 Single	Window	

กล่าวถึงการค้าระหว่างประเทศในหลายประเทศทั่วโลก	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าและ
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การขนส่งระหว่างประเทศ	จะต้องจัดเตรียมและส่งข้อมูลหรือเอกสารต่างๆ	จ�านวนหลายชุดให้

กับหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและควบคุม	การน�าเข้า		การ

ส่งออก	และการขนส่งตามข้อก�าหนดและความต้องการของแต่ละหน่วยงาน	และบ่อยครัง้ทีข้่อมลู

เอกสารค�าขอและเอกสารแนบต่างๆ	 ต้องถูกจัดส่งไปยังหลายหน่วยงาน	 เพื่อยื่นแสดง	 การขอ

อนุมัติต่างๆ		ในขณะที่หน่วยงานแต่ละแห่งมีระบบการท�างานแตกต่างกัน		ข้อก�าหนดและความ

ต้องการทีแ่ตกต่างกนัของหลายหน่วยงานเหล่านีก่้อให้เกดิปัญหาความล่าช้า	และเป็นภาระค่าใช้

จ่ายแก่ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ	อันเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ	ให้

มีประสิทธิภาพ	เกิดประสิทธิผลอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาว

การน�าระบบ	Single	Window	มาใช้จะช่วยจัดการปัญหาดังกล่าวได้ในระยะยาว	โดย

ผู้ประกอบการค้าสามารถส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว	 เข้าสู่ระบบ	 Single	Window	 และระบบนี้

สามารถประมวลผลและน�าข้อมูลส่งให้หน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ	 ท�าให้เกิดการ

ประสานความร่วมมอื		และการใช้ข้อมลูร่วมกนัระหว่างระบบงานของหน่วยงานภาครฐัและภาค

ธุรกิจ	อันน�าไปสู่ผลประโยชน์ร่วมกันในด้านการค้าระหว่างประเทศของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	การ

ใช้ระบบ	 Single	Window	 จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมของภาค

รัฐ	 และสามารถลดค่าใช้จ่ายท้ังภาครัฐและภาคธุรกิจเนื่องจากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ	

ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		ระบบ	Single	Window	จึงเป็นระบบที่น�ามาใช้เป็นเครื่องมือในการ

อ�านวยความสะดวกทางการค้า	เพื่อลดอุปสรรคต่างๆ	และสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายในสังคม

การค้าระหว่างประเทศ

ความเป็นมาของการพัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) ของประเทศไทย

กรมศุลกากร	ได้เริ่มน�าแนวคิดของ	Single	Window	มาประยุกต์ใช้ส�าหรับการน�าเข้า

การส่งออกมาตัง้แต่ปี	๒๕๔๑	หรอืเรยีกว่าระบบ	EDI	ในขณะนัน้	โดยระบบดงักล่าวเป็นส่วนหนึง่

ของการพฒันาระบบ	NSW	ของประเทศไทย	ทีม่กีารเชือ่มโยงข้อมลูระหว่างกรมศลุกากรและผู้น�า

เข้า	ผูส่้งออก	ตวัแทนออกของ	ตวัแทนผูร้บัขนส่งสนิค้า	บรษิทัเรอื	สายการบนิ	และธนาคารต่างๆ	

และต่อมาพัฒนาเป็นระบบศุลกากรไร้เอกสาร	 (e-Customs)	 ให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม	๒๕๕๑	 ซึ่งเป็นความส�าเร็จส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบ	 NSW	 ของประเทศ	 และ

ส่งผลให้การจัดอันดับของธนาคารโลก	เกี่ยวกับการอ�านวยความสะดวกทางด้านการค้าระหว่าง

ประเทศของไทย	ดีมากขึ้นตามล�าดับ
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กรมศุลกากร	 ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดตั้งระบบ	NSW	

ของประเทศ	ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที	่๖	ธนัวาคม	๒๕๔๘		ตามความตกลงอาเซยีน	ส�าหรบั

การจัดตั้ง	ASEAN	Single	Window	ประเทศสมาชิกอาเซียน	๖	ประเทศ	ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

ด้วย	 มีข้อผูกพันในการจัดตั้งระบบ	 NSW	 ภายในปี	 ๒๕๕๑	 ส�าหรับประเทศกัมพูชา	 ลาว	

เมียนมาร์	และเวียดนาม	(CLMV)	ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี	๒๕๕๕	ทั้งนี้ระบบ	NSW	

ของประเทศไทยท่ีจัดตั้งขึ้นสามารถเชื่อมโยงกับทุกประเทศทั่วโลก	 โดยไม่ได้จ�ากัดเฉพาะกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียนเท่านั้น

	ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและ

บรกิารของประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๒	เมือ่วนัที	่๔	พฤษภาคม	๒๕๕๒	ก�าหนดให้มคีณะกรรมการคณะ

หนึง่เรยีกว่า	“คณะกรรมการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้าและบรกิารของประเทศ”	

เรยีกโดยย่อว่า	“กบส.”	ซ่ึงมีนายกรฐัมนตร	ีเป็นประธานกรรมการ	เพือ่ท�าหน้าทีก่�าหนดนโยบาย	

ยทุธศาสตร์	และแนวทางการด�าเนนิการเกีย่วกบัการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่งสนิค้า

และบริการของประเทศ	 ให้สามารถบูรณาการได้อย่างเป็นระบบ	 และมีประสิทธิภาพอย่างต่อ

เนื่อง

	คณะกรรมการ	 กบส.	 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ

ส�าหรับการน�าเข้า	การส่งออกและโลจิสติกส์	เมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๓	โดยมีเลขาธิการ

นายกรฐัมนตร	ีเป็นทีป่รกึษา	และปลดักระทรวงการคลัง	เป็นประธานอนกุรรมการ		เพ่ือท�าหน้าที	่

๑)	จัดท�าแผนปฏิบัติการและบูรณาการแผนงาน	โครงการ	และกรอบแผนงบประมาณ	เพื่อการ

พัฒนาระบบ	National	Single	Window	(NSW)	ของประเทศ	๒)	พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ

หรือด�าเนินการปรับแก้กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบ	

NSW	 ตามที่เหมาะสม	๓)	 ก�ากับ	 ดูแล	 ติดตามประเมินผลการด�าเนินงาน	 และรายงานความ

ก้าวหน้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ

ทุก	๖	เดือน	๔)	แต่งต้ังคณะท�างาน	เพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม	๕)	

ปฏิบัติงานอื่นๆ	ตามที่คณะกรรมการ	กบส.	มอบหมาย	และ	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปรับ

ลดขั้นตอนกระบวนการท�างานหน่วยงานภาครัฐรายยุทธศาสตร์	(น�้าตาล	ข้าว	ยางพารา	สินค้า

แช่แข็ง	และวัตถุอันตราย)	เพื่อท�าหน้าที่	๑)	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการศึกษาการ

ปรับลดขัน้ตอน	เอกสาร	และระยะเวลาในกระบวนการน�าเข้า	ส่งออกของแต่ละสินค้ายทุธศาสตร์	

(น�้าตาล	 ข้าว	 ยางพารา	 สินค้าแช่แข็ง	 และวัตถุอันตราย)	 ให้สอดคล้องตามวิธีการและขั้นตอน
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การด�าเนินงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	และผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติ	๒)	เสนอแนะแนว

ทางการปรบัลดขัน้ตอนกระบวนงาน	และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้แต่ละหน่วยงานน�า

ไปพิจารณา	ปรับปรุงแก้ไข	ต่อไป	๓)	ประสาน	เร่งรัด	และติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามาตรฐานที่ก�าหนดและบังเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง	๔)	 แต่ง

ต้ังคณะท�างานเพ่ือช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม	 เพื่อด�าเนินการตามที่คณะ

อนกุรรมการหรอืประธานอนกุรรมการมอบหมาย	๕)	เชญิผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัและเอกชนมา

ชีแ้จงข้อเท็จจรงิหรอืให้ข้อมูลต่อคณะอนกุรรมการรวมทัง้เรียกเอกสารทีเ่กีย่วข้องเพือ่ใช้ประกอบ

การพจิารณา	๖)	ปฏบิตัภิารกจิอืน่ๆ	ตามทีป่ระธานกรรมการพฒันาระบบการบรหิารจดัการขนส่ง

สินค้าและบริการของประเทศมอบหมาย	๗)	รายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศพิจารณาทุก	๓	เดือน

วัตถุประสงค์

ระบบ	NSW	ของประเทศ	มีวตัถปุระสงค์หลักในการพฒันาระบบการเชือ่มโยงข้อมลูแบบ

บรูณาการเพ่ือให้บรกิารแบบเบด็เสรจ็จากการตดิต่อเพยีงจดุเดยีว	เช่น	ผูน้�าเข้า	ผูส่้งออก	ตวัแทน

ออกของ	และผู้ประกอบการขนส่ง	สามารถส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลที่ซ�้า

ซ้อนกัน	ลดความผิดพลาดและลดการท�างานที่ไม่สร้างคุณค่าเพิ่ม	อีกทั้งยังสามารถแลกเปลี่ยน

ข้อมลูกบัทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิได้อย่างสะดวกรวดเรว็แบบครบวงจร	

ท�าให้ลดต้นทุนการบริหารการจัดการ	และการใช้ทรัพยากรต่างๆ	ตลอดกระบวนการค้าระหว่าง

ประเทศ	 และสอดคล้องกับการด�าเนินการตามความตกลงอาเซียน	 ส�าหรับการพัฒนา	 ASEAN	

Single	Window	ด้วย

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบ	NSW	ของประเทศ	มีขอบเขตรวมถึงการลดขั้นตอน

การท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 โดยการปรับปรุงและลดขั้นตอนกระบวนการท�างาน

ระหว่างหน่วยงานภาครฐั	และภาคธรุกจิทีเ่กีย่วข้องในลกัษณะของบรกิารทางอเิลก็ทรอนกิส์อย่าง

มีประสิทธิภาพ	และเกิดประสิทธิผล	เพื่อให้เอกสารต่างๆ	เช่น	ใบอนุญาตการน�าเข้า	ใบอนุญาต

การส่งออก	และใบรับรองต่างๆ	ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์

อย่างอตัโนมตัไิปให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ภาครฐัและภาคธรุกจิได้อย่างครบวงจร	ท�าให้ภาพ

รวมของการประกอบการค้า	มีความสะดวก	รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑)	 ประเทศไทยมีระบบ	NSW	พร้อมส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ	ทั้ง

ภายในและต่างประเทศ	สอดคล้องตามความตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของความส�าเร็จในการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(ASEAN	Economic	Community	:	

AEC)	รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับกลุ่มประเทศอื่นๆ

๒)	 การน�าเข้าส่งออกสะดวกรวดเรว็	สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายมากยิง่ขึน้	และพฒันาไป

สู่การให้บรกิารแบบไร้เอกสารอย่างครบวงจรทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการค้าระหว่างประเทศ

และระบบโลจิสติกส์

๓)	 กรมศลุกากรและหน่วยงานออกใบอนญุาตและใบรบัรองต่างๆ	สามารถแลกเปลีย่น

ข้อมูลทางอเิลก็ทรอนกิส์กนัได้	และสามารถพฒันาการให้บรกิารแบบไร้เอกสารอย่างเตม็รปูแบบ

ในอนาคต

๔)	 หน่วยงานออกใบอนุญาตและใบรับรองต่างๆ	สามารถลดการใช้เอกสารใบอนุญาต

และใบรับรองต่างๆ	ท�าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริหารจัดการและการให้บริการผู้

ประกอบการค้าแบบครบวงจร

๕)	 ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพียงชุดเดียวในการติดต่อหลายส่วนราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส์	ท�าให้ลดความซ�้าซ้อนในการจัดท�า	จัดส่ง	ติดตามและจัดเก็บข้อมูล

๖)	 ผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทนุและค่าใช้จ่ายตลอดกระบวนการน�าเข้าส่งออกและ

โลจิสติกส์	 ท�าให้การน�าเข้าส่งออกมีความสะดวกรวดเร็ว	 และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน

ทางด้านการค้าระหว่างประเทศ

๗)	 ความสะดวกรวดเร็ว	 และการมีต้นทุนต�่าจะช่วยดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมา

ลงทุนในประเทศมากขึ้น

๘)	 ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อหน่วยงานต่างๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	

ท�าให้ช่วยลดการใช้พลังงาน

การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) กรมศิลปากร 

เนื่องด้วย	 รัฐบาลมีนโยบายที่ต้องการลดต้นทุนทางการค้าด้านโลจิสติกส์ของประเทศ

เพื่อการแข่งขันในตลาดโลก	และเชื่อมโยงข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	มีหน้าที่ควบคุมการน�าเข้า	ส่งออก	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	รวมถึง
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สถานประกอบการค้าโบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณ

วัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕			

ในปีงบประมาณ	 ๒๕๕๕	 กรมศิลปากร	 โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ	 ส�านัก

พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิได้ท�าโครงการพฒันาระบบ	National	Single	Window	น�าเข้า	ส่งออก	

โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้	

•	 เพื่อจัดท�าระบบจัดเก็บข้อมูลน�าเข้า	ส่งออก	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ		สถานประกอบ

การด้านโบราณวตัถ	ุศลิปวตัถ	ุและเช่ือมโยงแลกเปลีย่นข้อมลูระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วย

งานภายนอกที่เกี่ยวข้องได้		

•	 เพื่อจัดท�าข้อมูลด้านการขออนุญาตน�าเข้า	ส่งออก	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และสถาน

ประกอบการทั่วประเทศให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน	

•	 เพือ่สามารถเชือ่มโยงแลกเปล่ียนข้อมลูในใบอนญุาต/ใบรับรอง	น�าเข้า	ส่งออก	โบราณ

วัตถุ	ศิลปวัตถุ	กับระบบ	National	Single	Window	ของประเทศไทย	

•	 เพ่ือให้สามารถจัดท�าข้อมูลด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและให้บริการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	

•	 รองรับการรับช�าระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๘	กรมศลิปากร	ได้ด�าเนนิโครงการการจ้างบ�ารงุรกัษา	ตรวจสอบ	

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ	National	Single	Window	น�าเข้า	ส่งออก	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ		

เพือ่ปรบัปรงุพฒันาระบบทางด้านอปุกรณ์คอมพวิเตอร์แม่ข่าย		เพือ่ให้ระบบ	NSW	กรมศลิปากร

สามารถรองรับการท�างานได้ท้ังในระบบทดสอบ	 (Test	 System)	 	 และระบบการท�างานจริง	

(Production	System)	เพื่อให้สามารถท�างานกับระบบ	NSW	Thailand	ได้อย่างครบถ้วนตาม

ข้อก�าหนด	และได้ปรับปรุงการท�างานของระบบ	NSW	Web	Application	ให้ท�างานได้ตรงต่อ

ความต้องการของผู้ใช้งานมากย่ิงขึ้น	 โดยมีการเพิ่มการท�างานในส่วนของการจัดการฐานข้อมูล

ความรู	้(Knowledge	Management:	KM)	เกีย่วกบัลักษณะภาพและค�าเรียกของรูปแบบโบราณ

วัตถุศิลปวัตถุ		(ปาง)	

ในปีงบประมาณ	๒๕๕๙	กรมศิลปากร	ได้ด�าเนินโครงการจ้าง	ปรับปรุง	พัฒนา	ระบบ	

National	Single	Window	เพื่อให้ระบบ	NSW	กรมศิลปากร	มีคุณลักษณะการท�างานที่ดียิ่งขึ้น	

สามารถท�างานได้ตรงต่อความต้องการของประชาชนผู้มารับบริการ	และเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน

ควบคมุการน�าเข้าและส่งออกโบราณวตัถ	ุศลิปวตัถ	ุรวมทัง้ได้จดั	โครงการสมัมนาประชาสมัพนัธ์
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ระบบ	 NSW	 กรมศิลปากร	 ท่ีกรุงเทพมหานคร	 จังหวัดเชียงใหม่	 	 และจังหวัดภูเก็ต	 ในการ

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ	NSW	น�าเข้า	 ส่งออก	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 กรม

ศิลปากร	แก่ผู้ประกอบการ	และผู้สนใจทั่วไป

กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการนำาเข้า และส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ด้วยโบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	เป็นทรัพย์สินมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าความส�าคัญ

ทางโบราณคด	ีประวตัศิาสตร์	และศลิปะทีล้่วนเกีย่วข้องและสะท้อนความเป็นอารยะของมนษุย์

ชาตใินโลก	แต่ละกลุม่ชน	แต่ละท้องถิน่ภมูภิาค	รวมถงึประเทศ	เหน็สมควรต้องอนรุกัษ์และธ�ารง

ไว้	ในขณะเดียวกันโบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ก็เป็นวัตถุสิ่งของที่สามารถ	ซื้อ	ขาย	หรือแลกเปลี่ยน

กนัได้	จึงจ�าเป็นต้องมีระเบยีบปฏบิตั	ิข้อบงัคบั	หลกัเกณฑ์	และเงือ่นไขทางกฎหมายให้เจ้าหน้าที่

ของรัฐและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	 ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมด�าเนินการปกป้อง	

คุ้มครอง	และอนุรักษ์สมบัติดังกล่าว

ส�าหรบัประเทศไทย	มีกฎระเบยีบและข้อบงัคบัในการควบคมุดแูลโบราณวตัถ	ุศลิปวตัถุ	

ในด้านการส่งหรือน�าออกนอกราชอาณาจักร	และการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร	ทั้งในส่วนของ

กรมศิลปากร	 ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าท่ีก�ากับดูแลโดยตรง	 และในส่วนของกรม	 กอง	

หรือกระทรวงอื่นที่มีความเกี่ยวข้อง	ดังนี้

	๑.	 พระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๐๔	แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

•	 มาตรา	๔		ความหมายของโบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ

•	 มาตรา	๒๒	การส่งหรอืน�าโบราณวตัถ	ุศลิปวตัถ	ุออกนอกราชอาณาจกัร		เป็นการถาวร

•	 มาตรา	 ๒๓	 การส่งหรือน�าโบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 ออกนอกราชอาณาจักร	 เป็นการ

ชั่วคราว

•	 มาตรา	๓๘	และมาตรา	๓๙	บทลงโทษ	กรณีฝ่าฝืน	
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๒.	 กฎกระทรวง	ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	

และพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๔	แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญตัโิบราณสถาน	โบราณ

วัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕

•	 ฉบับที่	๕	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	ขั้นตอนและวิธีการขอรับใบอนุญาต	ส่งหรือน�าออก	น�าเข้า	

•	 ฉบับที่	๖	(พ.ศ.	๒๕๓๙)	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือน�าออก	

•	 ฉบับที่	๑๒	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	สถานที่ขอรับใบอนุญาตส่งหรือน�าออก

๓.	 ประกาศกรมศลิปากร		เรือ่งรหสัพกิดัศลุกากร		รหสัสถติ	ิ	และรหสัยกเว้นของสนิค้า

ที่กรมศิลปากรควบคุมการส่งออกและน�าเข้าในราชอาณาจักรตามกฎหมาย		ซึ่งต้องด�าเนินการ

เช่ือมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ	National	 Single	Window	

(NSW)		พ.ศ.	๒๕๕๙

๔.	 พระราชกฤษฎีกา	ประกาศ	และค�าสั่งของกระทรวงพาณิชย์

	 ๔.๑	 พระราชกฤษฎีกาการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	 ซึ่งเป็นสินค้า

บางอย่าง	(ฉบบัที่	๒๙	)	พ.ศ.	๒๕๐๙	ห้ามน�าพระพทุธรปูและชิน้ส่วนกบัเทวรปูและชิน้ส่วน	ออก

ราชอาณาจักร

	 ๔.๒	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 การน�าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่าง

ประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๔๗

	 ๔.๓	 ค�าสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่	 ๒๖๔/๒๕๕๔	 	 เรื่องมอบอ�านาจให้ข้าราชการกรม

ศิลปากร	 เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้น�าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราช

อาณาจักร		

	 ๔.๔	 ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่อง	 สินค้าต้องห้ามน�าผ่านราชอาณาจักร	 พ.ศ.	

๒๕๕๙	

๕.	 ระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตร	ีว่าด้วยการเชือ่มโยงข้อมลูอเิลก็ทรอนกิส์	ส�าหรบัการน�า

เข้า	การส่งออก	การน�าผ่าน	และโลจิสติกส์	พ.ศ.	๒๕๕๗
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พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ 

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31

กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน 

โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
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หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  มาตรา  ๒๒  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๔  ทวิ  วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.   ๒๕๐๔   รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ  ๔  และขอ  ๕  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๔ การย่ืน คําขอ รับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลป วัตถุออกนอก
ราชอาณาจักร  ใหย่ืน  ณ  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร  เวนแตกรณีที่โบราณวัตถุหรือ
ศิลปวัตถุที่จะสงหรือนําออกนอกราชอาณาจักรอยูในเขตจังหวัดที่อธิบดีกรมศิลปากรไดมอบหมาย 
ใหผูวาราชการจังหวัดแหงจังหวัดนั้นกระทําแทน  จะย่ืน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดนั้นก็ได  
หากในจังหวัดดังกลาวไมมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  ใหย่ืน  ณ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติในจังหวัด
ใกลเคียงตามที่อธิบดีกรมศิลปากรประกาศกําหนด 
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หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๕ การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร
เปนการชั่วคราว  ใหย่ืน  ณ  สํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  กรมศิลปากร” 

ขอ ๒ ใหยกเลิกความในขอ   ๗   แหงกฎกระทรวง   ฉบับที่   ๕   (พ .ศ .   ๒๕๓๙ )   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการตรวจพิสูจนโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ขออนุญาตสงหรือนําออก
นอกราชอาณาจักร  ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ใหอธิบดีกรมศิลปากรเปนประธานกรรมการ  รองอธิบดี 
กรมศิลปากรที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นซ่ึงอธิบดี 
กรมศิลปากรแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิทางดานโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกิน
เจ็ดคน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการ 
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น  นอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรมอบหมายให 

ผูวาราชการจังหวัดกระทําแทน  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  ผูอํานวยการสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดเปนรองประธานกรรมการ  และกรรมการอื่นซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจาก
ผูทรงคุณวุฒิทางดานโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอีกไมนอยกวาส่ีคนแตไมเกินหกคน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหรือหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  แลวแตกรณี  
ที่ต้ังอยูในจังหวัดนั้นเปนกรรมการและเลขานุการ  ในกรณีที่จังหวัดนั้นไมมีพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
ใหผูอํานวยการพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหรือหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  แลวแตกรณี  ในจังหวัด
ใกลเคียงตามที่อธิบดีกรมศิลปากรกําหนดเปนกรรมการและเลขานุการ” 

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ   ๑๕  แหงกฎกระทรวง   ฉบับที่   ๕   (พ .ศ .  ๒๕๓๙ )   
ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๕ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูขอรับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุ
หรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม  จะยกเวน
การวางหลักประกันตามขอ  ๑๓  ใหแกสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนั้นก็ได” 
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หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

ขอ ๔ ใหยกเลิกแบบ  ศก. ๖  ศก. ๗  ศก. ๘  ศก. ๙  และศก. ๑๐  ทายกฎกระทรวง   
ฉบับที่  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ   
และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  และใหใชแบบ  ศก. ๖  ศก. ๗  ศก. ๘  ศก. ๙  และศก. ๑๐  
ทายกฎกระทรวงนี้แทน 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ไขศรี  ศรีอรุณ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม 
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หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๒๔   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖   พฤษภาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่ตามมาตรา  ๓๗  แหงพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไดกําหนดใหกรมศิลปากรเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม  ประกอบกับตามขอ  ๓  (๔)  แหงกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  กําหนดใหมีสํานักพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเพื่อทําหนาท่ีควบคุม  ดูแลโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  
ตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  และกฎหมายอ่ืน 
ท่ีเกี่ยวของ  สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๕  (พ.ศ.  ๒๕๓๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน   โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๐๔  เพ่ือกําหนดให 
สวนราชการดังกลาวเปนหนวยรับคําขอรับใบอนุญาตสงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร  
คําขอตออายุใบอนุญาต  และคําขอรับใบแทนใบอนุญาต  เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  
กรม  และการแบงสวนราชการของกรมศิลปากร  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศกรมศิลปากร  เรื่องรหัสพิกัดศุลกากร  รหัสสถิติ  และรหัสยกเว้นของสินค้า

ที่กรมศิลปากรควบคุมการส่งออกและน�าเข้าในราชอาณาจักรตามกฎหมาย  

ซึ่งต้องด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

National Single Window (NSW)  พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศกรมศิลปากร  เรื่องรหัสพิกัดศุลกากร  รหัสสถิติ  และรหัสยกเว้นของสินค้า

ที่กรมศิลปากรควบคุมการส่งออกและน�าเข้าในราชอาณาจักรตามกฎหมาย  

ซึ่งต้องด�าเนินการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตหรือใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

National Single Window (NSW)  พ.ศ. ๒๕๕๙
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พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และค�าสั่งของกระทรวงพาณิชย์พระราชกฤษฎีกา ประกาศ และค�าสั่งของกระทรวงพาณิชย์
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ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส�าหรับการน�าเข้า การส่งออก การน�าผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส�าหรับการน�าเข้า การส่งออก การน�าผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๗
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บทที่ ๒ 
การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำาออกและนำาเข้า 
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ด้วยระบบเอกสาร

ตามปกติหรือโดยชอบด้วยกฎหมายที่กรมศิลปากรใช้เป็นบรรทัดฐานในการด�าเนินงาน

อนุรักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ คือ พระราชบัญญัติ โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมฯ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๒ กล่าวถึง การส่ง (หมายถึง การให้หรือว่าจ้างผู้อื่นส่งของไป ณ ที่ใดที่

หนึ่งแทนตนเอง เช่น ส่งทางไปรษณีย์ ว่าจ้างบริษัทขนส่ง) หรือน�ำ (หมายถึง การน�าหรือถือของ

ติดไปกับตัวบุคคล) โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ว่าผู้ใดประสงค์จะส่งหรือน�า

โบราณวตัถ ุหรอืศลิปวตัถ ุทีม่ไิด้อยูใ่นความครอบครองของกรมศลิปากร ไม่ว่าจะได้ขึน้ทะเบยีน

แล้วหรือยังมิได้ขึ้นทะเบียนก็ตาม ออกนอกราชอาณาจักรไทยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม

ศิลปากรยกเว้นศิลปวัตถุที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี และไม่ได้ขึ้นทะเบียน กับการน�าโบราณวัตถุ ศิลป

วัตถุ ผ่านราชอาณาจักรไม่ต้องขออนุญาต

การส่งหรือน�าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุดังกล่าวข้างต้นออกจากประเทศไทยไปยังต่าง

ประเทศ แบ่งได้ ๒ ลักษณะ คือ 

๑. การส่งหรือน�าออกไปเป็นการถาวร โดยไม่น�ากลับเข้ามาอีก (กฎกระทรวง ฉบับที่ 

๕ และ ๖ พ.ศ. ๒๕๓๙ และฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติ โบราณ

สถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ) 

๒. การส่งหรือน�าออกเป็นการชั่วคราว เพื่อวัตถุประสงค์ใดอย่างหนึ่ง แล้วต้องน�ากลับ

เข้ามาอีก เช่น ออกไปเพื่อจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อสักการบูชาเพราะ

ต้องย้ายถิ่นพ�านัก (มาตรา ๒๓ และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕)
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	ส่วนเรื่องการน�าเข้ากรมศิลปากร	 ไม่มีข้อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ	 เกี่ยวกับ

การน�าโบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร	 แต่อาศัยกฎหมายของ

กระทรวงพาณิชย์ในการควบคุมดูแล	 เฉพาะโบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย์	 เรื่องการน�าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราช

อาณาจกัร	พ.ศ.	๒๕๔๗	และค�าสัง่กระทรวงพาณชิย์ที	่๕๐/๒๕๔๘	เรือ่งมอบอ�านาจให้ข้าราชการ

กรมศิลปากร	 เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้น�าโบราณวัตถุ	 ที่มีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศเข้ามา

ในราชอาณาจักร	 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ	 การส่งออกไปและการน�าเข้ามาในราช

อาณาจักรซึ่งสินค้า	พ.ศ.	๒๕๒๒

ประเภทของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในการส่งหรือนำาออกนอกราชอาณาจักร

ตามมาตรา	 ๒๒	 ในพระราชบัญญัติโบราณสถานฯ	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 ที่สามารถ

อนุญาตให้ส่งหรือน�าออกนอกราชอาณาจักร	หมายถึง	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ที่ไม่ได้อยู่ในความ

ครอบครองของกรมศิลปากร		จะได้ขึ้นทะเบียนแล้ว	หรือยังมิได้ขึ้นทะเบียนก็ตาม

ตวัอยา่งศลิปวตัถุ ทีส่ามารถอนญุาตใหส้ง่หรอืนำาออกนอกราชอาณาจกัร

๑.	ประติมากรรมที่เป็นรูปปั้น	รูปหล่อ	เช่น	พระพุทธรูป		เทวรูป	พระโพธิสัตว์	พระภิกษุ
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๓.	ภาพเขียน

๔.	สถาปัตยกรรมจ�าลอง	หรือ	ชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม

ตัวอย่างโบราณวัตถุที่ไม่อนุญาตให้ส่งหรือนำาออกนอกราชอาณาจักร

๑.	ประติมากรรมที่เป็นรูปเคารพและสัญลักษณ์

ในศาสนา	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปีขึ้นไป	เช่น	พระพุทธรูป	พระ

โพธิสัตว์	 รอยบพระพุทธบาท	พระสาวก	 ภิกษุณี	 เทวดา	

แผงพระพิมพ์	 เทวรูป	 ศิวลึงค์	 ฐานรูปเคารพ	 พระเยซู	

พระแม่มารี	ฯลฯ

๒.	ชิ้นส่วนโบราณสถานและส่วนประกอบสถาปัตยกรรม	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปีขึ้นไป	เช่น	

เสาประดับกรอบประตู	บานประตู	หน้าต่าง	ซุ้มบันแถลง	ทับหลัง	หน้าบัน	ช่อฟ้า	นพศูล	คันทวย	

ดาวเพดาน	เสมา	กระเบื้อง	ปูพื้น	เสาหงส์	ฯลฯ

๒.	ประติมากรรมแกะสลักจากไม้	
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๔.	พระพิมพ์โบราณ	อายุตั้งแต่สมัยอยุธยาขึ้นไป

๕.	เครื่องมือ	เครื่องใช้	เครื่องประดับ

๕.๑	เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไป	ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยา

๓.	จารึกและเอกสารโบราณ	 อายุตั้งแต่	 ๑๐๐	

ปีขึ้นไป

๕.๒	เครื่องใช้เครื่องบูชาประจ�าศาสนสถาน	เครื่องสักการะต่างๆ	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปี

ขึ้นไป	เช่น	ซุ้นโขลงสัตตภัณฑ์	ธรรมาสน์	ตู้พระธรรม	ตุง	ต้นไม้เงิน	ต้นไม้ทอง	พระบฏ	ตาลปัตร	

อ่างรับศีล	ตู้ช�าระบาป	หินปักกุโบร์(หินปักหลุมศพ)	ภาพหินรูปนครเมกกะ	ฯลฯ	

๕.๓	เครื่องประดับ	 เครื่องอาภรณ์	 อายุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยอยุธยา	

เช่น	เข็มขัดนักษัตรของล้านนา	ฯลฯ	
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๕.๖	เครื่องเรือนโบราณที่ไม่มีการผลิตแล้ว	อายุตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๖		ขึ้นไป

๕.๗	สิ่งของพระราชทาน	 เช่น	 เครื่อง

ถ้วยจปร.	 เครื่องยศ	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์	 กระบี่	

พระราชทานเหรียญที่ระลึก	 (พ้นสมัยพระราชทาน)	

พัดยศทุกสมัย	(พ้นสมัยพระราชทาน)

๕.๔	เครื่องแต่งกายและผ้าโบราณ	ที่เกี่ยวข้องกับราชส�านัก	ราชพิธี	ศาสนพิธีส�าคัญ	

ผ้าพระราชทาน	ผ้าห่อคมัภร์ี	ผ้ายันต์	ผ้าทีเ่ป็นของบคุคลส�าคญัในประวตัศิาสตร์	อายตุัง้แต่	๑๐๐	

ปีขึ้นไป

๕.๕	อาวุธโบราณ	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปีขึ้นไป	เช่น	ง้าว	ดาบ	ปืน	กริช	
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๖.	เครื่องดนตรีและมหรสพโบราณ	 อายุตั้งแต่	

๑๐๐	 ปีขึ้นไป	 เช่น	 หุ่นละคร	 หนังใหญ่	 หัวโขน	 ฯลฯ	

ยกเว้น	 กลองมโหระทึก	 ฆ้อง	 กลอง	 ระฆัง	 อายุตั้งแต่

สมัยอยุธยาขึ้นไป

๗.	ภาพจิตรกรรม	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปีขึ้นไป	เช่น	ภาพเขียนบนกระจก	ภาพร่าง	ภาพลาย

เส้น	ภาพจิตรกรรม	ของศิลปินชั้นเยี่ยมของชาติ	

๘.	พาหนะโบราณและเครื่องประกอบ	อายุตั้งแต่	๑๐๐	ปีขึ้นไป	เช่น	ราชยาน	คานหาม	

สัปคับ	กัญญาเรือ	เรือ	โขนเรือ	ท้ายเรือ	ฯลฯ	

๙.	เงินตราและเหรียญ

กษาปณ์	 อายุตั้งแต่	 ๑๐๐	 ปี

ขึ้นไป

๑๐.	ตราประทับโบราณ	ตราพระราชลัญจกรทุกรัชสมัย	 ตราประทับในราชส�านัก	 ใน

ราชการ	พระบรมวงศานุวงศ์	และพระเถระชั้นผู้ใหญ่	พระอารามหลวง

๑๑.	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ของวัดและเอกชนที่ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว
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ตวัอยา่งโบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุที่ไมอ่นญุาตใหส้ง่หรอืนำาออกนอกราชอาณาจกัร

๑.	ประตมิากรรมรปูเคารพในศาสนาต่างๆ	ทีม่สีภาพไม่สมบรูณ์เตม็องค์	หรอืชิน้ส่วนหรอื

ส่วนประกอบประติมากรรมรูปเคารพที่ท�าขึ้นใหม่	โดยเจตนาเพื่อประดับตกแต่ง	มิใช่เพื่อเคารพ

สักการบูชาตามความเชื่อทางศาสนา

๒.	ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาต่างๆ	 ที่มีลักษณะไม่เหมาะสม	 ไม่ถูกต้องตามรูป

แบบที่แท้จริง	 มีการผสมผสานลักษณะและสัญลักษณ์ของรูปเคารพในหลายศาสนาเข้าด้วยกัน	

ท�าให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปเคารพใด	 สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้พบเห็น	 ลบหลู่ดูหมิ่นพระ

ศาสนา

๓.	ประติมากรรมรูปเคารพพระครุฑพ่าห์	 ตามพระราชบัญญัติพระครุฑพ่าห์	 ทั้งที่เป็น

ประติมากรรมลอยตัว	ประติมากรรมนูนสูง	ประติมากรรมนูนต�่า

๔.	วตัถทุีท่�าเทยีมโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ	ุจ�านวน	๙	รายการ	ทีค่วบคมุการท�าเทยีมตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	เรื่องโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ควบคุมการท�าเทียม	ลงวันที่	๒๔	

มถิุนายน	๒๕๕๑	ทีม่ไิด้ผลติหรอืจ�ำหน่ำยตำมหลกัเกณฑ์วธิกีำรและเงื่อนไขตำมประกำศกรม

ศลิปำกร	เรือ่งก�าหนดหลกัเกณฑ์วธิกีารและเงือ่นไขการผลิต	การค้า	หรือมไีว้ในสถานท่ีท�าหารค้า	

ซึง่ส่ิงเทยีมโบราณวตัถหุรอืสิง่เทยีมศลิปวตัถทุีค่วบคมุการท�าเทยีม	ลงวนัที	่๒๔	มถินุายน	๒๕๕๑	
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รายการท่ี	 ๑	 ศิลาจารึก
พ่อขุนรามค�าแหง	 (ศิลา
จารึกหลักที่๑)

รายการที่	๒	ธรรมจักร รายการที่	 ๓	 พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร

รายการที่	๔	พระเจ้า
ชัยวรมันที่	๗

รายการที่	 ๗	 ช้างทรง
เครื่องพระคชาธาร

รายการที่	๕	พระอิศวร

รายการที่	 ๘	 พระเต้า
ทองค�า	(สุวรรณภิงคาร)

รายการที่	๖	ตู้พระธรรม

รายการที่	๙	พระแสงขรรค์
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ตัวอย่างวัตถุที่สามารถส่งออกนอกราชอาณาจักรได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

๑.	ประติมากรรมสามเณรสมัยใหม่	(เณรน้อย)

๒.	เครื่องรางของขลัง	 อาทิ	 อีเป๋อ	 ม้า

เสพนาง

๓.	กุมารทอง

๔.	จตุคามรามเทพ

๕.	เหรียญและรูปจ�าลองพระสงฆ์เกจิอาจารย์	

๖.	ไม้แกะสลักรูปสัตว์	อาทิ	ปลา	นกคุ้ม	เต่า	

๙.	งานศิลปกรรมสมัยใหม่

๗.	ตุก๊ตาทีท่�าขึน้ใหม่	อาท	ิตุก๊ตาสวสัด	ีตุก๊ตาเดก็	ตุก๊ตา

ชาววัง	รูปปั้นเจ้าเงาะ

๘.	 ศาลพระภูมิ/ศาลเจ้าที่	 ท�าจากปูนซีเมนต์หรือวัสดุ

สังเคราะห์

1

2

5

7

8

9
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การขออนุญาตส่งหรือนำาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร  

กำรส่งหรือน�ำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกรำชอำณำจักรเป็นกำรถำวร

ในกรุงเทพมหานครให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	 ณ	 ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต	ิ

กรุงเทพมหานคร	โทรศัพท์	0	2224	7493,	0	2224	7976,	0	2446	8054

ในจังหวัดที่อธิบดีกรมศิลปากรมอบอ�านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กระท�าแทนใน

เร่ืองการอนุญาตให้ส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร	 ให้ยื่นค�าขอรับ

ใบอนุญาต	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้	

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เชียงใหม่	จังหวัดเชียงใหม่	โทรศัพท์	0	5322	1308

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	โทรศัพท์	0	5377	7102

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	สงขลา	จังหวัดสงขลา	โทรศัพท์	0	7431	1728

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ถลาง	จังหวัดภูเก็ต	โทรศัพท์	0	7367	9895-7

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	อุบลราชธานี	จังหวัดอุบลราชธานี	โทรศัพท์	0	4525	1015

•	 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	บ้านเชียง	จังหวัดอุดรธานี	โทรศัพท์	0	4220	8340

•	 จังหวัดอ่ืนๆ	 นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น	 	 ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	ณ	 ส�านัก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	กรมศิลปากร	

กำรส่งหรือน�ำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกรำชอำณำจักรเป็นกำรชั่วครำว

	ส�าหรบัการส่งหรอืน�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการชัว่คราว

ไม่ว่าจะอยู่ในท้องที่ใด	ให้ยื่นขอรับใบอนุญาตได้ที่ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เอกสารทีใ่ช้ในการขออนญุาตการสง่หรอืนำาโบราณวตัถอุอกนอกราชอาณาจักร

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบุคคลธรรมดำ

•	 ภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นซึ่งใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

•	 ส�าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้าน

•	 หลักฐานหรือค�ารับรองแสดงว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุ
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•	 ภาพถ่ายโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นภาพสี	แต่ละช้ิน	เว้นแต่การขออนญุาตส่งหรือ

น�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวคร้ังหนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนั

จ�านวนหลายชิ้นและแต่ละชิ้นมีรูปลักษณะ	ชนิด	สี	เหมือนกัน	และขนาดเท่ากัน	ให้ใช้ภาพถ่าย

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นภาพสีขนาดดังกล่าว	เพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ่มจ�านวนสองภาพ	

และระบุจ�านวนที่จะส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร	ไว้ด้านหน้าภาพถ่าย	

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ

•	 ภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

ของหุ้นส่วนผู้จัดการ

•	 ส�าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการ

•	 หลักฐานหรือค�ารับรองแสดงว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุ

•	 ภาพถ่ายโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นภาพสี	แต่ละช้ิน	เว้นแต่การขออนญุาตส่งหรือ

น�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวคร้ังหนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนั

จ�านวนหลายชิ้นและแต่ละชิ้นมีรูปลักษณะ	ชนิด	สี	 เหมือนกัน	และขนาดเท่ากันให้ใช้ภาพถ่าย

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นภาพสีขนาดดังกล่าวเพียงหนึ่งช้ินหรือหนึ่งกลุ่มจ�านวนสองภาพ	

และระบุจ�านวนที่จะส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร	ไว้ด้านหน้าภาพถ่าย	

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นห้ำงหุ้นส่วนสำมัญจดทะเบียนหรือห้ำงหุ้นส่วนจ�ำกัด

•	 หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร้อมทั้ง

วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัดนั้น

•	 ภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

ของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ

•	 ส�าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการ

•	 หลักฐานหรือค�ารับรองแสดงว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุ

•	 ภาพถ่ายโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นภาพสี	แต่ละช้ิน	เว้นแต่การขออนญุาตส่งหรือ

น�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวคร้ังหนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนั



75

จ�านวนหลายชิ้นและแต่ละชิ้นมีรูปลักษณะ	ชนิด	สี	 เหมือนกัน	และขนาดเท่ากันให้ใช้ภาพถ่าย

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นภาพสีขนาดดังกล่าวเพียงหนึ่งช้ินหรือหนึ่งกลุ่มจ�านวนสองภาพ	

และระบุจ�านวนที่จะส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร	ไว้ด้านหน้าภาพถ่าย	

กรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญำตเป็นบริษัทจ�ำกัด

•	 หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนพร้อมทั้ง

วัตถุประสงค์ของบริษัทจ�ากัดนั้น

•	 ภาพถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอ่ืนซึ่งใช้แทนบัตรประจ�าตัวประชาชนได้

ของกรรมการของบริษัทจ�ากัดทุกคน

•	 ส�าเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัทจ�ากัดทุกคน

•	 หลักฐานหรือค�ารับรองแสดงว่าเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุ

•	 ภาพถ่ายโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีเ่ป็นภาพสี	แต่ละช้ิน	เว้นแต่การขออนญุาตส่งหรือ

น�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัรเป็นการช่ัวคราวคร้ังหนึง่มวีตัถอุย่างเดยีวกนั

จ�านวนหลายชิ้นและแต่ละชิ้นมีรูปลักษณะ	ชนิด	สี	 เหมือนกัน	และขนาดเท่ากันให้ใช้ภาพถ่าย

โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นภาพสีขนาดดังกล่าว	เพียงหนึ่งชิ้นหรือหนึ่งกลุ่มจ�านวนสองภาพ	

และระบุจ�านวนที่จะส่งโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร	ไว้ด้านหน้าภาพถ่าย	

การตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีประสงค์จะส่งหรือนำาออกนอก
ราชอาณาจักร

การตรวจพิสูจน์	 คือ	 การตรวจสอบว่าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นๆ	 เป็นโบราณวัตถุ

หรือศิลปวัตถุที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	โบราณคดี	หรือศิลปะ	หรือไม่	ซึ่งในการตรวจพิสูจน์

โบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถทุีจ่ะส่งหรอืน�าออกนอกราชอาณาจกัรนัน้จะมคีณะกรรมการคณะหนึง่

ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเรียกว่า	 “คณะ

กรรมการตรวจพิสูจน์โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ขออนุญาตส่งหรือน�าออกนอกราชอาณาจักร”	

คณะกรรมการดงักล่าวจะท�าการตรวจพสิจูน์เพือ่ก�าหนดอาย/ุสมยั	ขนาด	รปูลกัษณะ	และราคา

ประเมนิของโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถ	ุพร้อมทัง้ตรวจสอบดวู่าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถดุงักล่าว

เป็นโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนหรือห้ามท�าการค้าหรือไม่	

แล้วบนัทึกผลการตรวจพิสจูน์เสนอต่ออธบิดกีรมศลิปากรซึง่เป็นผูม้อี�านาจพจิารณาอนญุาตการ

ส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนากราชอาณาจักรเพื่อพิจารณาต่อไป
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ในการย่ืนค�าขอรับใบอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออก

นอกราชอาณาจักรเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องน�าโบราณวัตถุหรือศิลป

วัตถุที่ประสงค์จะส่งหรือน�าออกนอกราชอาณาจักรมาแสดง	ณ	สถานที่ที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต

เพื่อท�าการตรวจพิสูจน์

หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ประสงค์จะส่งหรือน�า

ออกนอกราชอาณาจักรมาแสดง	ณ	สถานที่ที่ยื่นค�าขอรับใบอนุญาต	เพื่อท�าการตรวจพิสูจน์ได้	

ผูข้อรบัใบอนญุาตสามารถท�าค�าขอเป็นหนงัสือพร้อมท้ังแสดงเหตผุลเสนอต่ออธบิดกีรมศลิปากร

เพือ่ขอให้มีการตรวจพิสจูน์	ณ	สถานท่ีทีเ่กบ็รกัษาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถไุด้	ซึง่การขอให้มกีาร

ตรวจพิสูจน์	ณ	สถานที่เก็บโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ	ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้

จ่ายในการนี้ทั้งหมด

การส่งหรือนำาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพใน
ศาสนาออกนอกราชอาณาจักร

ในกรณีของการส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุท่ีเป็นพระพุทธรูปหรือรูปเคารพใน

ศาสนาออกนอกราชอาณาจักร	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอก

ราชอาณาจักรเป็นการถาวรหรือชั่วคราว	 กฎหมายก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องระบุ

วัตถุประสงค์ในการส่งหรือน�าออกนอกราชอาณาจักรไว้ในค�าขอด้วย

การวางหลักประกันการชำาระค่าปรับในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่นำาโบราณ
วัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้รับอนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร

การวางหลกัทรพัย์เพือ่เป็นประกนัการส่งหรอืน�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราช

อาณาจกัรเป็นขัน้ตอนการด�าเนนิการเฉพาะส�าหรบัการส่งหรอืน�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอก

นอกราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวเท่านั้น	 โดยผู้รับใบอนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลป

วัตถุออกนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจะต้องด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้	 เพื่อ

เป็นหลักประกันการช�าระค่าปรับในกรณีผู้รับใบอนุญาตไม่ส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ที่ได้รับอนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๑.	 วางเงินประกันเป็นเงินสด	หรือ

๒.	 วางหลักทรัพย์เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรที่รัฐบาลค�้าประกัน		หรือ

๓.	 วางหลักประกันเป็นหนังสือค�้าประกันธนาคาร
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การด�าเนินการในข้อ	 (๑)	 -	 (๓)	 จะต้องวางเงินประกัน/หลักทรัพย์/หลักประกันเป็น

จ�านวนเงินเท่ากับราคาประเมินของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้นไว้กับอธิบดีกรมศิลปากร	 ซึ่ง

หากปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตไม่น�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่ได้รับอนุญาตกลับเข้ามาในราช

อาณาจักรภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด	อธบิดกีรมศลิปากรมอี�านาจปรบัผู้รับใบอนญุาตเป็นจ�านวน

เงินเท่ากับราคาประเมินของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุนั้น

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือนำาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราช
อาณาจักร

	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

เป็นการถาวรได้ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวง	 ฉบับที่	 ๖	 (พ.ศ.	 ๒๕๓๙)	 ออกตามความในพระราช

บัญญัติโบราณสถาน	โบราณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔

กรณยีกเวน้ไมต้่องขอรบัใบอนญุาตสง่หรอืนำาโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอก
นอกราชอาณาจักร

ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และพิพิธภัณฑสถานแห่ง

ชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๐๔	 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้ก�าหนดให้กรณีดังต่อไปนี้ไม่ต้องขอรับใบ

อนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร

๑.	 กรณีเป็นการส่งหรือน�าศิลปวัตถุที่มีอายุไม่เกินห้าปีและไม่ได้ขึ้นทะเบียน	หรือ

๒.	 	กรณีเป็นการน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุผ่านราชอาณาจักร

สถำนที่ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม

	ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

หมายเลขโทรศัพท์	๐-๒๒๒๔-๗๙๗๖

http://nsw.finearts.go.th
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เอกสำรกำรขออนุญำตส่งหรือน�ำโบรำณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ออกนอกรำชอำณำจักรเป็นกำรถำวร

(ศก.๖ และ ศก. ๘)

เอกสารการขออนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ออกนอกราชอาณาจักรเป็นการถาวร

(ศก.๖ และ ศก. ๘)
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เอกสารการขออนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราว

(ศก.๗ และ ศก.๙)

เอกสารการขออนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุศิลปวัตถุออกนอกราชอาณาจักร 

เป็นการชั่วคราว

(ศก.๗ และ ศก.๙)
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เอกสารค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ออกนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว

(ศก. ๑๐)

เอกสารค�าขอรับใบแทนใบอนุญาตส่งหรือน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ออกนอกราชอาณาจักร เป็นการชั่วคราว

(ศก. ๑๐)
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การขออนุญาตนำาโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำาเนิดในต่างประเทศ
เข้ามาในราชอาณาจักร

ประเภทของโบราณวัตถุ

โบราณวัตถุท่ีต้องขออนุญาตในการน�าเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวง

พาณิชย์เรื่องการน�าโบราณวัตถุท่ีมีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.

๒๕๔๗ ซึ่งต้องมีหนังสือรับรองถิ่นก�าเนิดที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ เพื่อประกอบการน�าเข้า 

ประกอบด้วย  

๑. พระพุทธรูป

๒. เทวรูปหรือรูปเคารพในศาสนา

๓. รูปเคารพในศาสนา

๔. ชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณสถาน

๕. เงินตราโบราณ

๖. จารึกโบราณ

๗. เอกสารโบราณ

๘. เครื่องมือเครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์

วัตถุประสงค์ในการขอน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

 ๑. เพื่อจัดแสดง ศึกษา หรือเผยแพร่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

     โดยมีก�าหนดระยะเวลาในการจัดแสดง และส่งกลับแน่นอน

 ๒. เพื่อบริจาคให้แก่หน่วยงานของรัฐ

 ๓. เพือ่เคารพหรอืสกัการะ โดยพระพทุธรปู เทวรปู หรอืรปูเคารพ น�าเข้าได้ไม่เกนิครัง้ละ 

๒ ชิ้น หากมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าเกิน ๒ ชิ้น ต้องเสนอต่อรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีมอบหมายพิจารณาอนุญาต

ระยะเวลาที่ขอน�าเข้ามาในราชอาณาจักร

 กรมศิลปากรจะได้พิจารณาอนุญาตเป็นกรณีๆ ไป
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ผู้ขออนุญาตน�าโบราณวัตถุเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นค�าร้องผ่าน http://nsw.finearts.go.th

(๒) ผู ้ขออนุญาตท�าหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร โดยแจ้ง เรื่อง ขออนุญาตน�า

พระพุทธรูป หรือ เทวรูป หรือ รูปเคารพในศาสนา หรือชิ้นส่วนหรือองค์ประกอบของโบราณ

สถาน หรือท้ังหมดเข้ามาในราชอาณาจักร โดยแจ้งรายละเอียด จ�านวน ชนิด ขนาด (กว้าง ยาว 

สูง เป็นเซนติเมตร) ของโบราณวัตถุ และระบุสถานที่เก็บโบราณวัตถุที่น�าเข้าพร้อมหมายเลข

โทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้

(๓) เอกสารแนบการขออนุญาตน�าเข้าประกอบด้วย

๑. ส�าเนาบัตรประชาชน

๒. ส�าเนาทะเบียนบ้าน

๓. หลักฐานการซื้อขาย

๔. ใบขนส่งสินค้า หรือ Invoice

๕. ถ้าเป็นโบราณวัตถุจะต้องขอใบอนุญาตน�าของออกจากประเทศนั้นๆ ด้วย

(๔) ภาพถ่ายโบราณวัตถุท่ีขออนุญาตน�าเข้าเฉพาะด้านหน้า โดยถ่ายภาพ ๑ คร้ัง อัด

พร้อมกันจ�านวน ๒ ใบ ขนาด ๔x๖ นิ้ว

(๕) หนังสือรับรองถิ่นก�าเนิด

(๖) ผู้น�าเข้าจะต้องจัดพาหนะ รับ – ส่ง พนักงานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ไปตรวจพิสูจน์

โบราณวัตถุนั้นๆ

สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทรศัพท์, โทรสาร ๐-๒๖๒๘-๕๐๓๓, ๐-๒๒๘๑-๖๗๖๖

ส�านักงานเลขานุการกรม กลุ่มนิติการ  โทรศัพท์ ๐-๒๒๒๕-๘๖๕๘, ๐-๒๒๒๒-๔๕๖๖ 

โทรสาร ๐-๒๒๒๖-๑๗๕๑
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บทที่ ๓ 
การขอรับใบอนุญาตส่งหรือนำาออก และนำาเข้า
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 National Single Window (NSW) กรมศิลปากร

การทำางานของระบบ National Single Window (NSW) กรมศิลปากร

ระบบ NSW กรมศลิปากรเป็นระบบงานประเภท Secured Web Application  ท�างาน

ผ่านทาง Protocol HTTPS และสามารถเรียกใช้งานได้ผ่านทาง WWW Networks  ได้รับการ

พัฒนาและเริ่มใช้งานตั้งแต่ปี ๒๕๕๕  และได้รับการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน การใช้งานแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนได้แก่

๑. การเข้าสู่ระบบ

๒. การลงทะเบียน

๓. การเข้าใช้ระบบ  

การเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบได้ด้วยโปรแกรมการท�างานประเภท Internet Browser ได้แก่ Microsoft 

Internet Explorer (IE), Firefox และ Chrome สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยการพิมพ์  

http://nsw.finearts.go.th ในช่อง Address bar 
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การลงทะเบียน 

๑.  เข้า Website National Single Window น�าเข้าส่งออก ของกรมศิลปากร

๒.  คลิกเลือก  “ลงทะเบียน”  ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลลงทะเบียนใช้งานระบบให้

กรอกข้อมูล
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ระบบแสดงหน้าจอ  “บันทึกข้อมูล”  ท�าการระบุรายละเอียดต่างๆ  ให้ครบ  โดยท่ี 

เครื่องหมาย (*) สีแดงนี้ แสดงถึงข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนจ�าเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
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กรอกข้อมูล เลือกบริการ หมายถึง การเลือกบริการที่ต้องใช้ขออนุญาต สามารถเลือก

ได้มากกว่า ๑ รายการ เมื่อล็อกอิน เข้าสู่ระบบ จะสามารถใช้บริการที่ท�าการเลือกไว้ได้เท่านั้น

คลิกที่ช่องเพื่อเลือกใช้บริการ

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว  ท�าการ  คลิกท่ีปุ่ม   เพื่อท�าการยืนยันการลง

ทะเบียน  หรือหากไม่ต้องการ ยืนยันการลงทะเบียนให้คลิกที่ปุ่ม   

ข้อมูลเอกสารแนบ

กด “เพิ่ม” เพื่อแนบเอกสาร

กด”เพิ่ม” เพื่อแนบเอกสาร
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เมื่อกดเพิ่ม ระบบจะแสดงหน้าจอ เพื่อให้ใส่เอกสารแนบทีละรายการ

กด “Submit”

ชื่อเอกสารที่ต้องแนบไฟล์

เลือกไฟล์

เมื่อแนบไฟล์เอกสารเรียบร้อยแล้ว  ท�าการ  คลิกที่ปุ่ม   เพื่อท�าการยืนยันการ

แนบไฟล์เอกสาร หากไม่ต้องการแนบไฟล์เอกสารให้คลิกที่ปุ่ม    

จากนั้นระบบจะแสดง ข้อมูลที่กรอกเพื่อลงทะเบียน ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
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หน้าจอสรุปข้อมูลการลงทะเบียน

คลิกที่ช่องเพื่อยอมรับเงื่อนไข
คลิกปุ่มเพื่อยืนยันการลงทะเบียน

คลิกที่ปุ่ม ยกเลิก เมื่อต้องการยกเลิก
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ระบบแสดงหน้าจอ “ยืนยันการลงทะเบยีน” เมือ่อ่านข้อความเรยีบร้อยแล้ว ด�าเนนิการ

ยอมรับข้อตกลงในการเข้าใช้ระบบ  โดยคลิกท่ี   เพ่ือยอมรับเงื่อนไขท่ีก�าหนด 

และคลกิทีปุ่ม่   ระบบจะท�าการบนัทกึข้อมลูการลงทะเบยีน เข้าสูร่ะบบ ในกรณี

ที่ ข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้คลิกที่ปุ่ม    

การเข้าใช้ระบบ

๑. เข้า Website http://nsw.finearts.go.th น�าเข้าส่งออก กรมศิลปากร

๒. พิมพ์ “รหัสผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน” ที่ถูกต้องที่เมนู เข้าสู่ระบบที่อยู่ด้านขวามือของ

หน้าเว็บไซต์ แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

คลกิเพือ่เข้าสู่ระบบ

กรอกข้อมูล รหัสผู้ใช้

กรอกข้อมูล  รหัสผ่านที่

ก�าหนดตอนลงทะเบียน

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ผู้ใช้งานระบบ

๓. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว จะแสดงหน้าจอ เมนูหลักในการใช้งาน ชื่อผู้เข้าสู่ระบบ และวัน

เวลาที่เข้าสู่ระบบ 
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ระบบขออนญุาตนำาโบราณวตัถุท่ีมีแหลง่กำาเนิดในต่างประเทศ
เข้ามาในราชอาณาจักร

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตน�าโบราณวัตถุท่ีมีแหล่งก�าเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราช

อาณาจักรมี ๔ ขั้นตอน ดังนี้

•  ขั้นที่ ๑ สร้างค�าขออนุญาต

•  ขั้นที่ ๒ บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการขออนุญาตน�าเข้า

•  ขั้นที่ ๓ บันทึกเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับค�าขออนุญาต

•  ขั้นที่ ๔ ยืนยันค�าขออนุญาต

เมือ่ผูข้ออนญุาตได้เข้าสูร่ะบบงานการขอและการออกใบอนญุาตและใบรับรอง ของกรม

ศลิปากร เรยีบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงจอภาพ จ�านวนงานหรือเอกสารท่ีได้ด�าเนนิการขออนญุาต 

ตามสถานะ ส�าหรับแสดงจ�านวนงานต่างๆ ที่ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยระบบได้จัดกลุ่มงาน

ตามสถานะของงานดังนี้

•  สร้างค�าขอ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่ผู้ขออนุญาตสร้างไว้ แต่ยังไม่ได้ยื่นให้กรม

ศิลปากร

•  แจ้งแก้ไขค�าขอ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรแจ้งแก้ไขกลับ

มายังผู้ขอนุญาต กรณีที่ค�าขออนุญาตมีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง

•  ไม่อนุมัติค�าขอ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรไม่อนุมัติ

•  ใบอนุญาตพร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร – แสดงจ�านวนใบอนุญาต พร้อมใช้งานกับ

กรมศุลกากร

เลือกระบบขออนุญาตน�าเข้าโบราณวัตถุ  >>  จากนั้นเลือกใบค�าขออนุญาตน�าโบราณ

วัตถุเข้ามาในราชอาณาจักร โดยกดที่รูป “สร้างค�าขอ” ดังภาพ
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กดปุ่ม     ระบบจะแสดงจอภาพการท�างานบันทึกใบขออนุญาต

วิธีการสร้างใบค�าขออนุญาต

๑.  ขั้นตอน บันทึกค�าขออนุญาต

  ๑.๑  เลือกที่เมนูค�าขออนุญาตที่ต้องการสร้าง  ตัวอย่างจากรูป  เลือกสร้างค�าขอ

อนุญาตน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  เข้ามาในราชอาณาจักร  ระบบจะแสดงจอภาพที่มีแถบให้

ค้นหาเอกสารค�าขอฯ จากนั้นกดปุ่ม “สร้าง” 

  ๑.๒ เมื่อกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการท�างาน “ขั้นที่ ๑ ยื่นค�าขอ

คลกิเพือ่เลอืกสถานะผูน้�าเข้า

หน้าจอยื่นค�าขอใบค�าขออนุญาตน�า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร กรณีเป็นบุคคลทั่วไป

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาใบอนุญาต 

คลิกเพื่อสร้างค�าขออนุญาต
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๑.๓ ระบบแสดงแถบข้อมูลให้เลือกสถานะผู้ขออนุญาต มีรายละเอียดดังนี้

  • ผู้น�าเข้า กรณีที่ผู้น�าเข้า เป็นผู้ใช้งานระบบและยื่นค�าขออนุญาตเอง

  • ผู้ท�าการแทนผู้น�าเข้า  กรณีที่ผู้ใช้ระบบงาน  ได้รับมอบหมายให้กระท�าการแทน

ผู้น�าเข้า ในการยื่นค�าขออนุญาต

กรณีเลือกสถานะผู้ขออนุญาต เป็น “ผู้น�าเข้า” ระบบจะดึงข้อมูลผู้ใช้งานจากระบบงาน

ลงทะเบียน มาแสดงให้โดยอัตโนมัติในส่วนของผู้น�าเข้า

เมือ่เลอืกสถานะผูน้�าเข้า ระบบจะแสดงจอภาพ ให้เลอืกข้อมลูประเภทผูน้�าเข้า และราย

ละเอียดข้อมูลการขออนุญาตน�าเข้า

๑.๔  เลือกประเภทผู้น�าเข้า  โดยระบุว่าเป็น  บุคคลธรรมดา  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือ 

นิติบุคคล

กรณีเลือก ประเภทผู้น�าเข้าเป็น บุคคลทั่วไป ระบบจะแสดงจอภาพดังรูปต่อไปนี้
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ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระบบจะแสดงจอภาพดังรูปต่อไปนี้
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๑.๖ กรอกข้อมูลการน�าเข้าสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร

กด   เพ่ือบนัทกึการยืน่ค�าร้อง ระบบจะไปที ่ขัน้ต่อไปใน “ขัน้ที ่2 รายการสนิค้า”

๒. ขั้นตอน บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการขออนุญาตน�าเข้าหรือส่งออก

  ๒.๑ “ขั้นที่ ๒ รายการสินค้า” เพื่อบันทึกรายละเอียดของสินค้าที่น�าเข้า 

รูปการบันทึกรายละเอียดสินค้า
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กด “สืบค้นข้อมูลจาก KM โบราณวัตถุศิลปวัตถุ” ระบบจะแสดงหน้าจอย่อย เพื่อเลือก 

ประเภทสินค้า ประเภทสินค้าย่อย อิริยาบถ และเลือกชื่อสินค้า จากรูป

คลิกเพื่อเลือกประเภท

ระบบจะแสดงประเภทจาก 

KM โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ

ระบบจะน�าข้อมูลที่สืบค้น

จาก KM โบราณวัตถุ ศิลป

วัตถุ มาแสดง

เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด   ระบบแสดงข้อมูลให้ ดังภาพ
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เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

๒.๒  จากข้อ  ๒.๑  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้กดปุ่ม  “บันทึก”  ระบบจะแสดง

ข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งแสดงแถวข้อมูลรายการสินค้าที่บันทึกด้านล่าง
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หากมีสินค้ามากกว่า ๑ รายการ ให้ท�าตามขั้นตอน ๒.๑ เมื่อเพิ่มรายการสินค้าครบตาม

ที่ต้องการแล้วกด   ระบบจะไปที่ Tab “ขั้นที่ ๓ แนบเอกสาร”

๓. ขั้นตอน บันทึกเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับค�าขออนุญาต

  ๓.๑ กด   เพื่อ Upload เอกสารที่ใช้ประกอบค�าขออนุญาตเข้าสู่ระบบ

  ๓.๒  ระบบจะแสดงจอภาพขึ้นมาให้กดปุ่ม    เพื่อเลือกไฟล์เอกสารที่

ต้องการแนบ เมื่อเลือกเอกสารเรียบร้อย แล้ว กดปุ่ม                  
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เมื่อเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อไฟล์ ดังภาพ

ชื่อไฟล์เอกสารที่แนบ

จากนั้น กด   เพื่อบันทึกการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค�าขออนุญาต 

๔. ขั้นตอน ยื่นค�าขออนุญาตต่อกรมศิลปากร

  ๔.๑ “ขัน้ที ่๔ ยืน่ค�าขอ” เพือ่ยืน่ค�าขออนญุาต ทีบ่นัทกึเรียบร้อยแล้วต่อกรมศลิปากร

  ๔.๒ ระบบจะแสดงข้อมลูทัง้หมดทีผู่ข้ออนญุาตกรอก ดงัรปู เพือ่ให้ผูข้ออนญุาตตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
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รูป ยืนยันค�าขอ

๔.๓  จากข้อ  ๔.๒  เมื่อผู ้ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกเลือก 

และกดปุ่ม  “ยื่นค�าขอ”    ระบบจะท�าการบันทึกข้อมูลการยื่นค�าขอใบ

อนุญาตเข้าสู่ระบบ
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ติดตามสถานะค�าขอ

เมนูติดตามสถานะค�าขอ เป็นเมนูที่ใช้ติดตามสถานะ การด�าเนินการของการขอใบ

อนุญาตแต่ละขั้นตอน ว่าด�าเนินการถึงขั้นตอนใด

กด เพื่อเลือกรายการที่ต้องการติดตามสถานะค�าขอ
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แถบสืบค้นข้อมูล สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิกที่

ปุ่ม  

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางใบค�าขออนุญาตที่ท�าการค้นหา ตามเงื่อนไขที่เลือก

ระบบขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 

ขัน้ตอนการขออนญุาตส่งหรอืน�าโบราณวตัถหุรอืศลิปวตัถอุอกนอกราชอาณาจกัร และ

ใบอนุญาตน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุเข้ามาราชอาณาจักร มี ๓ ขั้นตอน ดังนี้

• ขั้นที่ ๑ สร้างค�าขออนุญาต

• ขั้นที่ ๒ บันทึกรายการสินค้าที่

• ขั้นที่ ๓ บันทึกเอกสารแนบ 

• ขั้นที่ ๔ ยืนยันค�าขออนุญาต

เมื่อผู้ขออนุญาตได้เข้าสู่ขอใบอนุญาตส่งออก โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ระบบจะแสดง

จอภาพ “สรุปงานรอด�าเนินการ” ส�าหรับแสดงสถานะจ�านวนงานต่างๆ  โดยระบบได้จัดกลุ่ม

งานตามสถานะของงานดังนี้

• สร้างค�าขอใหม่ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่ผู้ขออนุญาตยื่นต่อกรมศิลปากรแล้ว 

• ไม่อนุมัติ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่ไม่ได้รับการอนุมัติ

• แจ้งแก้ไขค�าขอ – แสดงจ�านวนค�าขออนุญาตที่เจ้าหน้าที่ส่งข้อมูลแจ้งแก้ไขค�าขอ

• รอช�าระค่าธรรมเนียม – แสดงจ�านวนใบอนุญาต ที่อนุมัติแล้วและ รอช�าระค่า

ธรรมเนียม

• ใบอนุญาตพร้อมใช้งานกับกรมศุลกากร – แสดงจ�านวนใบอนุญาต พร้อมใช้งานกับ

กรมศุลกากร
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วิธีการสร้างใบค�าขออนุญาต

๑. ขั้นตอน บันทึกค�าขออนุญาต

 ๑.๑ เลือกท่ีเมนูค�าขออนุญาตที่ต้องการสร้าง ตัวอย่างจากรูป เลือกสร้างค�าขอ

อนุญาตน�าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร ระบบจะแสดงจอภาพที่มีแถบให้

ค้นหาเอกสารค�าขอฯ จากนั้นกดปุ่ม “สร้างค�าขอ” เลือกระบบขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ  จากนั้นเลือกใบค�าขออนุญาตส่งออกโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ออกนอกราชอาณาจักร 

โดยกดที่รูป “สร้างค�าขอ” ดังภาพ

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหาใบอนุญาต

คลกิเพือ่สร้างค�าขออนญุาต

เมื่อกดปุ่ม  ระบบจะแสดงจอภาพการท�างาน สร้างค�าขอใบอนุญาต

๑.๒ เมื่อกดปุ่ม “สร้าง” ระบบจะแสดงจอภาพการท�างาน “ขั้นที่ ๑ บันทึกค�าขอ

หน้าจอบันทึกใบค�าขออนุญาตน�า โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เข้ามาในราชอาณาจักร กรณีเป็นบุคคลทั่วไป
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๑.๓ ระบบแสดงแถบข้อมูลให้เลือกสถานะผู้ขออนุญาต มีรายละเอียดดังนี้

• ผู้ส่งออก   กรณีที่ผู้ส่งออกเป็นผู้ใช้งานระบบและยื่นค�าขออนุญาตเอง

• ผู้ท�าการแทนผู้ส่งออก กรณีที่ผู้ใช้ระบบงาน ได้รับมอบหมายให้กระท�าการแทนผู้ส่ง

ออก ในการยื่นค�าขออนุญาต

กรณเีลอืกสถานะผูข้ออนญุาต เป็น “ผูส่้งออก” ระบบจะดงึข้อมลูผูใ้ช้งานจากระบบงาน

ลงทะเบยีน มาแสดงให้โดยอตัโนมตัใินส่วนของผูน้�าเข้าเมือ่เลอืกสถานะผูส่้งออก ระบบจะแสดง

จอภาพ ให้เลือกข้อมูลประเภทผู้ส่งออกและรายละเอียดข้อมูลการขออนุญาตน�าเข้า

๑.๔ เลือกประเภทผู้ส่งออก โดยมีให้เลือก ๓ ประเภท คือ บุคคลธรรมดา  ห้างหุ้นส่วน

สามัญ หรือ นิติบุคคล

 

กรณี เลือกประเภทผู้ส่งออกเป็น บุคคลทั่วไป ระบบจะแสดงจอภาพดังรูปต่อไปนี้
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กรณ ีเลอืกประเภทส่งออกเป็น นติบิคุคล หรอื ห้างหุน้ส่วนสามญั ระบบจะแสดงจอภาพ

ดังรูปต่อไปนี้
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ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล หรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ระบบจะดึงข้อมูลสังกัดของผู้ใช้งาน 

มาแสดงในส่วนของผู้ส่งออกและน�าข้อมูลผู้ใช้งานมาแสดงในส่วนของผู้ด�าเนินการ

 ๑.๕  กรอกข้อมูลการส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

กด  เพื่อบันทึกการยื่นค�าร้อง ระบบจะไปที่ Tab “ขั้นที่ 2 รายการสินค้า”

๒.  ขั้นตอน บันทึกรายการสินค้าที่ต้องการขออนุญาตส่งออก

 ๒.๑ “ขั้นที่ ๒ รายการสินค้า” เพื่อบันทึกรายละเอียดของสินค้าที่ส่งออกดังรูป 

กด “สืบค้นข้อมูลจาก KM โบราณวัตถุศิลปวัตถุ” ระบบจะแสดงหน้าจอย่อย เพื่อเลือก 

ประเภทสินค้า ประเภทสินค้าย่อย อิริยาบถ และเลือกชื่อสินค้า จากรูป

คลิกเพื่อเลือกประเภท

ระบบจะแสดงประเภทจาก 

KM โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
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ระบบจะน�าข้อมูลที่สืบค้น

จาก KM โบราณวัตถุ 

ศิลปวัตถุ มาแสดง

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

เมื่อเลือกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด  ระบบแสดงข้อมูลให้ ดังภาพ
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๒.๒ จากข้อ ๒.๑ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแสดง

ข้อความ “บันทึกข้อมูลเรียบร้อย” พร้อมทั้งแสดงแถวข้อมูลรายการสินค้าที่บันทึกด้านล่าง

หากมีสินค้ามากกว่า 1 รายการ ให้ท�าตามขั้นตอน 2.1 เมื่อเพิ่มรายการสินค้าครบตาม

ที่ต้องการแล้ว กด  ระบบจะไปที่ Tab “ขั้นที่ 3 แนบเอกสาร”

๓. ขั้นตอน บันทึกเอกสารแนบ ที่เกี่ยวข้องกับค�าขออนุญาต

 ๓.๑ กด Tab “ขั้นที่ ๓ แนบเอกสาร” เพื่อ Upload เอกสารที่ใช้ประกอบค�าขอ

อนุญาตเข้าสู่ระบบ
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๓.๒ วิธีการแนบเอกสาร ให้กด “เพิ่ม” ที่รายการของประเภทเอกสารที่ต้องการ ระบบ

จะแสดงจอภาพขึ้นมาให้กดปุ่ม  เพื่อเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการแนบ เมื่อเลือก

เอกสารเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม    

เมื่อเลือกเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏชื่อไฟล์ ดังภาพ

ชื่อไฟล์เอกสารที่แนบ
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จากนั้น กด  เพื่อบันทึกการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับค�าขออนุญาต 

ระบบจะไปที่ Tab “ขั้นที่ 4 ยื่นค�าขอ”

๔. ขั้นตอน ยื่นค�าขออนุญาต 

 ๔.๑ ระบบจะแสดงข้อมูลทัง้หมดทีผู้่ขออนญุาตกรอก ดงัรปู เพือ่ให้ผู้ขออนญุาตตรวจ

สอบความถูกต้องของข้อมูลให้เรียบร้อย
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๔.๒ จากข ้อ ๔.๑ เ ม่ือผู ้ขออนุญาตตรวจสอบข ้อมูลเรียบร ้อยแล ้วให ้คลิก

เพื่อยอมรับเงื่อนไขที่ก�าหนด และคลิกที่ปุ่ม  ระบบจะท�าการ

บันทึกข้อมูลการยื่นค�าขอใบอนุญาตเข้าสู่ระบบ 
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๕. ติดตามสถานะค�าขอ

กด เพื่อเลือกรายการที่ต้องการติดตามสถานะค�าขอ

แถบสืบค้นข้อมูล สามารถเลือกเงื่อนไขการค้นหา ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วคลิกที่

ปุ่ม  
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สําหรับลูกคา
(for Customer)

แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารกรุงไทย
กรมศิลปากร

Bill Payment of Krung Thai Bank PCL.
Fine Arts Department

*** เงื่อนไขการชําระเงิน ***
1. กรอกรายละเอียดในแบบฟอรมชําระเงิน (Bill Payment) ใหถูกตองครบถวน นําไปชําระเงินที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
สําหรับสมาชิก
1. ผูฝากเงิน/ชําระเงิน เปนผูรับภาระคาธรรมเนียม
2. หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการทํารายการ ติดตอสอบถามไดที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ทํารายการ หรือ KTB Call Center 1551
*** Payment channel available ***
1. Payment through KTB's counter service nationwide (Customer must complete Bill Payment form before payment)
Payment fee condition: All service fee will apply to customer
For more information, please contact Krung Thai Bank nationwide, KTB Call Center 1551

วันที่ (Date)

ลงลายมือชื่อ ผูนําฝาก .......................................................................................
Payer's signature                                                                      

Company Code

ลงลายมือชื่อ เจาหนาที่ .....................................................................................

เลขที่ใบชําระคาธรรมเนียม (Ref.1)
ชื่อ-สกุล ผูขออนุญาต (Applicant Name)
เลขประจําตัวประชาชน (ID Number)
ประเภทใบอนุญาต (License Type)
รหัสผูขออนุญาต (Applicant Code:: Ref.2)

25 สิงหาคม 2559

91304

100125592749
ตลาดพระดอทคอม จํากัด

0125552016008

ใบอนุญาตสงออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
0125552016008

รายการ (Item) จํานวน (Qty) จํานวนเงิน (Amt.)
คาธรรมเนียมสงออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 7 2100.00
รวมจํานวนเงินที่ตองชําระ 2100.00

แบบฟอรมการชําระเงินคาธรรมเนียมผานธนาคารกรุงไทย
กรมศิลปากร

Bill Payment of Krung Thai Bank PCL.
Fine Arts Department

สําหรับธนาคาร
(for Bank)

วันที่ (Date)
Company Code
เลขที่ใบชําระคาธรรมเนียม (Ref.1)
ชื่อ-สกุล ผูขออนุญาต (Applicant Name)
เลขประจําตัวประชาชน (ID Number)
ประเภทใบอนุญาต (License Type)
รหัสผูขออนุญาต (Applicant Code:: Ref.2)

25 สิงหาคม 2559
91304
100125592749

ตลาดพระดอทคอม จํากัด
0125552016008
ใบอนุญาตสงออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
0125552016008

Total Amount

รายการ (Item) จํานวน (Qty) จํานวนเงิน (Amt.)
คาธรรมเนียมสงออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ 7 2100.00

รวมจํานวนเงินที่ตองชําระ
ลงลายมือชื่อ เจาหนาที่ .....................................................................................

Total Amount

|0994000162847101001255927490125552016008210000

ระบบจะแสดงข้อมูลตารางใบค�าขออนุญาตที่ท�าการค้นหา ตามเงื่อนไขที่เลือก

๖. พิมพ์ใบช�าระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย

เมื่อท�าการติดามสถานะของค�าขอใบอนุญาต เมื่อเอกสารอยู่ในสถานะ “รอช�าระค่า

ธรรมเนียม” ผู้ใช้สามารถกดที่ สถานะ “รอช�าระค่าธรรมเนียม” เพื่อดูรายละเอียดใบช�าระเงิน

ค่าธรรมเนียม   ระบบแสดงข้อมูลแบบฟอร์มช�าระเงินค่าธรรมเนียมดังรูป

รูปแบบฟอร์มการใบช�าระเงินค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย
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บรรณานุกรม

บริษัท ซอฟต์แวร์คอนสตรัคเตอร์ จ�ากัด ๒๕๕๙. คู ่มือการใช้งานระบบ National Single 

Window (NSW) กรมศิลปากร

ประกาศกรมศุลกากรที่ ๒๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการผ่านพิธีการศุลกากร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ศุลกากร 

พัชรินทร์ ศุขประมูล “กว่าโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยจะกลับคืนมาตุภูมิ” เอกสารประกอบ

การสมัมนาผลงานวชิาการพพิธิภณัฑ์ เนือ่งในวนัพพิธิภณัฑ์สากล ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ศลิปากร, กรม. พระราชบญัญตั ิโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศลิปวตัถ ุและพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พทุธศกัราช ๒๕๓๕ พร้อมด้วยกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ศุลกากร กรม. ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนแผนงานและมาตรฐาน รายงาน

ผลการด�าเนินงาน Thailand National Single Window, มิถุนายน ๒๕๕๙

ส�านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ๒๕๕๓. เอกสารประกอบการประชุมจดัท�าร่างมาตรฐานการออก

ใบอนุญาตสถานประกอบการค้าโบราณวัตถุศิลปวัตถุ และมาตรฐานการน�าเข้าและส่ง

ออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในและนอกราชอาณาจักร ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ วันพุธที่ ๒๐ 

มกราคม ๒๕๕๓
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ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๒๕๕๗. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความ

รูก้ารบรกิารด้านการตรวจพสิจูน์การออกใบอนญุาตสถานประกอบการค้า การน�าเข้า-ส่ง

ออกและโลจิสติกส์ ของโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในระบบ National Single Window วัน

ที่ ๑๕-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ส�านกัพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิ๒๕๕๗. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาโครงการปรับปรุง

พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานและการออก

ใบอนุญาตน�าเข้าและส่งออกโบราณวัตถุและศิลปวัตถุในและนอกราชอาณาจักรตาม

ระบบ National Single Window (NSW) ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ส�านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๒๕๕๘. เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาก�าหนดการเรียก

ชื่อโบราณวัตถุศิลปวัตถุส�าหรับการอนุญาตให้น�าหรือส่งออกราชอาณาจักร ในระบบ 

National Single Window ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ส�านกัพพิิธภณัฑสถานแห่งชาต ิ๒๕๕๙. เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประชมุสมัมนาเพือ่

เผยแพร่ความรู้ด้านการบริการออกใบอนุญาตส่งน�าโบราณวัตถุศิลปวัตถุออกนอกราช

อาณาจักร National Single Window & ASEAN Single Window วันอังคารท่ี ๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 
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