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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
(๓) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
ข้อ ๒ ให้กรมศิลปากร  มีภารกิจเก่ียวกับการคุ้มครอง  ป้องกัน  อนุรักษ์  บํารุงรักษา  ฟื้นฟู  

ส่งเสริม  สร้างสรรค์  เผยแพร่  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดก 
ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อธํารงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติอันจะนําไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนของสังคมไทยและความม่ันคงของชาติ  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้ วย โบราณสถาน   โบราณวัตถุ   ศิลปวัตถุ   และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการบํารุงรักษา  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม  สร้างสรรค์  ให้การศึกษา  อบรม 
เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ  เผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติในด้านพิพิธภัณฑ์   
โบราณคดี  โบราณสถาน  ภาษาไทย  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  
หอสมุดแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์  สถาปัตยกรรม   
และศิลปกรรม 

(๓) ดําเนินการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และเป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม 
ด้านการพิพิธภัณฑ์  โบราณคดี  โบราณสถาน  ภาษาไทย  วรรณคดี  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  
จารีตประเพณี  หอสมุดแห่งชาติ  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ  นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์  
สถาปัตยกรรม  และศิลปกรรม 
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(๔) กํากับดูแลการดําเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
(๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม  หรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) สํานักการสังคีต 
(๓) สํานักช่างสิบหมู่ 
(๔) สํานักโบราณคดี 
(๕) สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(๖) สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
(๗) - (๒๑)  สํานักศิลปากรที่  ๑ - ๑๕ 
(๒๒)  สํานักสถาปัตยกรรม 
(๒๓)  สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
(๒๔)  สํานักหอสมุดแห่งชาติ 
ข้อ ๔ ในกรมศิลปากร  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 

การดําเนินงานภายในกรม  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี   
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในกรมศิลปากร  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการ

บริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  คุ้มค่า  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี  โดยมีอํานาจ
หน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  

และหน่วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๖ สํานักบริหารกลาง  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานทั่วไปของกรม  งานสารบรรณ  งานช่วยอํานวยการ  

และงานเลขานุการกรม 
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(๒) ดําเนินการประสานงาน   ส่ง เสริม  สนับสนุน   และประมวลผลการปฏิบัติงาน 
ของหน่วยงานในกรม 

(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการของกรม 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ  และงบประมาณ 

ของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  นโยบายและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง  รวมทั้งติดตาม  และประเมินผล
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนงาน  และโครงการของหน่วยงานในสังกัด   

(๕) จัดทําข้อเสนอ  โครงการวิจัย  บริหารโครงการวิจัย  และส่งเสริมงานวิจัยของกรม 
(๖) ดําเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของกรม 
(๗) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  การพัฒนาระบบ  งานคลัง   

การพสัดุ  อาคารสถานที่  และยานพาหนะของกรม 
(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานประชาสัมพันธ์  การเผยแพร่กิจกรรม  ความรู้  ความก้าวหน้า  

และผลงานของกรม 
(๙) ดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์  รวมทั้งอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ  กฎหมายและระเบียบอ่ืนที่เก่ียวกับการป้องกัน  คุ้มครอง  อนุรักษ์ศิลปะและทรัพย์สินมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรม 

(๑๐) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานนิติกรรมและสัญญา   
งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา  งานคดีปกครอง  และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ 
ของกรม 

(๑๑) ดําเนินการทางวินัย  การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ตามกฎหมายของข้าราชการ 
และลูกจ้าง 

(๑๒) ดําเนินการอ่ืนใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกรม 
(๑๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักการสังคตี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการในฐานะเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  

และคีตศิลป์ของชาติ   
(๒) ดําเนินการอนุรักษ์  สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ 

ในพระราชพิธี  รัฐพิธ ี และพิธีการต่าง ๆ  ตามจารีตประเพณี   
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์   
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(๔) ฟื้นฟู  พัฒนา  สร้างสรรค์  และเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  
และคีตศิลป์ของชาติและท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ  เพื่อดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ของชาติ   

(๕) เผยแพร่  และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ 
กับต่างประเทศ 

(๖) ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายศิลปินและให้บริการทางวิชาการด้านนาฏศิลป์   
ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์  แก่หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับกิจการโรงละครแห่งชาติ   
(๘) ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์ 

แก่เยาวชน  รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่สนใจ   
(๙) กําหนดเกณฑ์และรับรองมาตรฐานงานด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  และคีตศิลป์สําหรับ

ส่วนราชการของกรม 
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๘ สํานักช่างสิบหมู่  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผดุงรักษา  ฟื้นฟู  และสืบทอดศิลปวิทยาการด้านช่างฝีมือ  และเป็นศูนย์ข้อมูลด้าน

ศิลปกรรมของชาติ 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนางานด้านช่างศิลปกรรมของชาติ 
(๓) ดําเนินการด้านช่างและงานศิลปะในการบูรณะ  และซ่อมแซม  เพื่อการอนุรักษ์งาน

ศิลปกรรมที่มีคุณค่าของชาติ 
(๔) ดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ  และสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์  งานจิตรกรรม  และงาน

ประติมากรรม  รวมทั้งงานศิลปะประยุกต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
(๕) ควบคุม  ดูแล  และสนับสนุนการสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูป

สําคัญ  ตามระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ   
(๖) เผยแพร่  สนับสนุน  ส่งเสริม  เป็นแหล่งเรียนรู้  และให้บริการทางการศึกษางาน 

ด้านศิลปกรรมแก่สถานที่ศึกษา  ชุมชน  และสังคม  รวมทั้งสร้างเครือข่ายด้านศิลปกรรม 
(๗) กําหนดเกณฑ์และรับรองมาตรฐานงานด้านศิลปกรรมสําหรับส่วนราชการของกรม 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ขอ้ ๙ สํานักโบราณคดี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยหลักฐานทางโบราณคดี   

เพื่อพัฒนางานทางโบราณคดี  และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 



หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๒) ดํ า เนินการอนุ รั ก ษ์และบู รณปฏิ สั ง ข รณ์ โ บร าณสถาน   ร วมทั้ ง การควบคุ ม   
งานบูรณปฏิสังขรณ์ 

(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยโบราณสถานและโบราณวัตถุ  เพื่อการอนุรักษ์
ซ่อมแซม  การจัดทําแผน  และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน 

(๔) สํารวจ  ขุดค้น  ขึ้นทะเบียน  ควบคุม  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์  รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ควบคุม  ดูแล  รักษา  และอนุรักษ์โบราณสถานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร   
(๖) สนับสนุน  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ดําเนินการหรือร่วมดําเนินงานทางด้านโบราณคดี 

และด้านอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปกรรมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งการดําเนินงานด้านเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม 

(๗) ให้ความเห็นและข้อวินิจฉัย  เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก   

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์  ควบคุม  และพัฒนามาตรฐานงานด้านโบราณคดี  ด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานและศิลปกรรมสําหรับส่วนราชการของกรม 

(๙) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านโบราณคดี  การอนุรักษ์โบราณสถาน 
และศิลปกรรม  รวมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  อนุรักษ์  และการบริหารจัดการ
มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํารวจ  รวบรวม  ศึกษา  วิเคราะห์  และวิจัยหลักฐานที่เก่ียวข้องกับมนุษย์และ

ส่ิงแวดล้อม  ทั้งโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และวัตถุทางชาติพันธุ์ที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
(๒) สงวน  คุ้มครอง  และดูแลรักษา  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และวัตถุทางชาติพันธุ์  ที่เป็น

มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ตามหลักการอนุรักษ์ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์และตามกฎหมาย
ว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง   

(๓) วางระบบบริหารจัดการโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และวัตถุทางชาติพันธุ์ตามกระบวนการ
ด้านพิพิธภัณฑสถานวิทยาและศาสตร์อ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

(๔) กํ าหนดหลัก เกณฑ์ ง านด้ านพิ พิ ธ ภัณฑ์   พัฒนา   และควบคุมมาตรฐานงาน 
ด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสําหรบัส่วนราชการของกรม 



หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๒๘   ตอนที่   ๓๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   พฤษภาคม   ๒๕๕๔ 
 

  

(๕) สนับสนุน  ให้คําปรึกษา  แนะนํา  ดําเนินการหรือร่วมดําเนินงานทางวิชาการ   
ด้านพิพิธภัณฑ์  ส่งเสริม  เผยแพร่  และบริการองค์ความรู้ด้านโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุทางชาติพันธุ์ 
ต่อประชาชนทั่วไปที่สนใจ 

(๖) บริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานครและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติกาญจนาภิเษก  และจัดเก็บรายได้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

(๗) สนับสนุนการสร้างเครือข่าย  ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ประสาน  
แลกเปลี่ยน  และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการในฐานะเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านวรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  และจารีต

ประเพณี  เพื่อการศึกษาและเผยแพร่ 
(๒) ดําเนินงานวิชาการด้านการศึกษา  ค้นคว้า  วเิคราะห์  วิจัย  แปล  เรียบเรียง  ตรวจสอบ  

และชําระเอกสารทางด้านวิชาการ  ด้านภาษา  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  และจารีตประเพณี  เพื่อนํา
ออกเผยแพร่ในรูปแบบของหนังสือ  เอกสาร  ส่ิงพิมพ์  และสื่อต่าง ๆ 

(๓) เสนอแนะแนวทางในการกําหนดนโยบาย  วางแผน  วางมาตรฐาน  และพัฒนางาน 
ด้านภาษา  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  และจารีตประเพณี 

(๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานทางวิชาการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาความรู้   
ความเข้าใจด้านภาษา  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  และจารีตประเพณี 

(๕) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และวินิจฉัยปัญหาที่สําคัญทางวิชาการด้านภาษา  วรรณกรรม  
ประวัติศาสตร์  และจารีตประเพณีของชาติ 

(๖) ดําเนินการโครงการพิเศษที่เก่ียวข้องกับงานวรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  และจารีต
ประเพณีในพระราชพิธี  รัฐพิธี  และพิธีการต่าง ๆ  ในโอกาสสําคัญของชาติ 

(๗) ดําเนินการเก่ียวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการที่เก่ียวกับงานวรรณกรรมและงาน
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายด้านวรรณกรรมและประวัติศาสตร์   
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๒ สํานักศิลปากรที่  ๑ - ๑๕  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินงานที่อยู่ในหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ในการธํารงรักษาคุณค่า 

และเอกลักษณ์  มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านโบราณคดี  โบราณสถาน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ   
ภาษา  วรรณกรรม  ประวัติศาสตร์  ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  เอกสารหนังสือ  จดหมายเหตุ  
นาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์  สถาปัตยกรรม  และศิลปกรรม 



หน้า   ๓๓ 
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(๒) กํากับ  ดูแล  ให้คําปรึกษา  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๓) ปฏิบัติงานทางวิชาการด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมทุกสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
พัฒนา  สร้างสรรค์  ถ่ายทอด  และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาการที่กรมกําหนด  รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ 

(๔) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานทางวิชาการของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
(๕) สร้างความรู้  ความร่วมมือ  ให้คําแนะนํา  และประสานงานกับจังหวัด  หน่วยงานของรัฐ  

องค์กรเอกชน  และประชาชน  ในการดําเนินงานอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  รวมทั้งขยาย
เครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๖) บริหารจัดการโบราณสถาน  อุทยานประวัติศาสตร์  แหล่งโบราณคดี  แหล่งประวัติศาสตร์  
อนุสรณ์สถาน  มรดกโลกทางวัฒนธรรมของชาติ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่อยู่ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๗) เป็นหน่วยงานรับจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์ 
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๓ สํานักสถาปัตยกรรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผดุงรักษา   ฟื้นฟู   และสืบทอดศิลปวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม   วิศวกรรม   

และมัณฑนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
(๒) ศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้และศิลปวิทยาการด้านสถาปัตยกรรม  

วิศวกรรม  และมัณฑนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
(๓) ดําเนินการสํารวจ  ออกแบบ  เขียนแบบ  และให้คําปรึกษาในโครงการด้านสถาปัตยกรรม  

วิศวกรรม  และมัณฑนศิลป์  ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  วัด  สถาบัน  และองค์กรต่าง ๆ 
(๔) ดําเนินการสํารวจ   การประมาณราคากลาง   ควบคุม  และตรวจงานก่อสร้าง   

งานด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม  และมัณฑนศิลป์  ให้แก่หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  วัด  สถาบัน
และองค์กรต่าง ๆ 

(๕) กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานด้านการออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม  
วิศวกรรม  และมัณฑนศิลป์   

(๖) สืบทอด  เผยแพร่องค์ความรู้  และให้บริการข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม   
และมัณฑนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาต ิ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
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(๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายองค์ความรู้และการปฏิบัติงานด้านสถาปัตยกรรม  
วิศวกรรม  และมัณฑนศิลป์ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๔ สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่  ดังตอ่ไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิ เคราะห์  และวางระบบเพื่อการรวบรวมเอกสารจากหน่วยงานของรัฐ  

รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรต่าง ๆ  ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการและ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

(๒) ศึกษา   วิ เคราะห์   วิ จัย  และประเมินคุณค่า  จัดหมวดหมู่  อนุรักษ์  เผยแพร่   
และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ 

(๓) ดําเนินงานหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช   

(๔) บันทึกเหตุการณ์สําคัญของชาติที่เกิดขึ้นภายในประเทศและต่างประเทศ 
(๕) เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานงานกับหอจดหมายเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๖) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านจดหมายเหตุ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด

เครือข่ายงานด้านจดหมายเหตุ  รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๕ สํานักหอสมุดแห่งชาติ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสํารวจ  จัดหา  รวบรวม  จัดเก็บ  และสงวนรักษามรดกภู มิปัญญา 

ด้านทรัพยากรสารสนเทศในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์  ส่ือโสตทัศน์  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  และเอกสารโบราณ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ดําเนินงานด้านเทคนิควิชาการบรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์  

และเทคโนโลยีสารนิเทศ  ตามหลักมาตรฐานสากล  ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรของหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๓) ให้บริการและส่งเสริมการอ่าน  ศึกษา  ค้นคว้า  และวิจัยแก่ประชาชน  เพื่อให้เป็นแหล่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการศึกษาตามอัธยาศัย 

(๔) เป็นศูนย์ประสานงานระบบสารสนเทศทางวิชาการแห่งชาติ 
(๕) เป็นศูนย์วารสารระหว่างชาติแห่งประเทศไทย  ศูนย์กําหนดเลขมาตรฐานสากลประจํา

หนังสือและวารสาร  ศูนย์กําหนดรายละเอียดทางบรรณานุกรมของหนังสือที่ จัดพิมพ์ในประเทศ   
และเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนและยืมส่ิงพิมพ์ในระดับชาติ  และนานาชาต ิ

(๖) เป็นคลังสิ่งพิมพ์ของชาติ 
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(๗) เป็นหน่วยงานรับจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์  ตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

(๘) กําหนดเกณฑ์มาตรฐานงานวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ของหอสมุดแห่งชาติ 
(๙) ดําเนินการส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายหอสมุดแห่งชาติ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

นิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  เน่ืองจากได้มีการโอนบรรดากิจการ  อํานาจหน้าที่  
ทรัพย์สิน  งบประมาณ  หน้ี  สิทธิ  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และอัตรากําลังของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  และ
วิทยาลัยในสังกัดกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  มาเป็นของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตามพระราชบัญญัติ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ประกอบกับสมควรปรับปรุงสํานักงานเลขานุการกรมเป็นสํานักบริหารกลาง 
และกําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  รวมทั้งปรับปรุงอํานาจหน้าที่ 
ของแต่ละส่วนราชการ  เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงไป   
อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงข้ึน  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 


