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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักบริหารกลาง
(๒) กองโบราณคดี
(๓) กองโบราณคดีใต้น้ํา
(๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
(๕) สํานักการสังคีต
(๖) สํานักช่างสิบหมู่
(๗) สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(๘) สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
(๙) - (๒๐) สํานักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒
(๒๑) สํานักสถาปัตยกรรม
(๒๒) สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
(๒๓) สํานักหอสมุดแห่งชาติ”
ข้อ ๒ ให้ ย กเลิ ก ความในข้ อ ๑๒ แห่ ง กฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมศิ ล ปากร
กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“ข้อ ๑๒ สํานักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินงานที่อยู่ในหน้าที่ของกรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ในการธํารงรักษาคุณค่าและ
เอกลักษณ์ มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านโบราณคดี โบราณสถาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี เอกสารหนังสือ จดหมายเหตุ
นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรม
(๒) กํา กับ ดูแ ล ให้คํ าปรึ กษา และสนั บ สนุ นการปฏิ บัติ ง านของหน่ว ยงานในเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ปฏิบั ติงานทางวิช าการด้ านมรดกทางศิล ปวัฒ นธรรมทุ กสาขาในเขตพื้ นที่รั บผิด ชอบ
พัฒนา สร้างสรรค์ ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาการที่กรมกําหนด รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสาขาต่าง ๆ
(๔) ส่งเสริมและประสานการดําเนินงานทางวิชาการของหน่วยงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) สร้างความรู้ ความร่วมมือ ให้คําแนะนํา และประสานงานกับจังหวัด หน่วยงานของรัฐ
องค์ ก รเอกชน และประชาชน ในการดํ า เนิ น งานอนุ รั ก ษ์ ม รดกทางศิ ล ปวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ขยาย
เครือข่ายการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๖) บริหารจัดการโบราณสถาน อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์
อนุ ส รณ์ ส ถาน มรดกโลกทางวั ฒ นธรรมของชาติ และพิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ ที่ อ ยู่ ใ นเขตพื้ น ที่
รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๗) เป็นหน่วยงานรับจดแจ้งการพิมพ์หนังสือพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจดแจ้งการพิมพ์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
วีระ โรจน์พจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
ของกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ในส่วนของสํานักศิลปากรที่ ๑ - ๑๕ โดยยุบเลิกสํานักศิลปากรที่ ๗ น่าน
สํานักศิลปากรที่ ๑๐ ร้อยเอ็ด และสํานักศิลปากรที่ ๑๕ ภูเก็ต เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงานและ
อั ต รากํ า ลั ง คน อั น จะทํ า ให้ ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามอํ า นาจหน้ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลยิ่ ง ขึ้ น
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

