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กฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร 

กระทรวงวัฒนธรรม  (ฉบับที่  ๒) 
พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 
 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๓  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๓  ให้แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักบริหารกลาง 
(๒) กองโบราณคดี 
(๓) กองโบราณคดีใต้น้ํา 
(๔) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม 
(๕) สํานักการสังคีต 
(๖) สํานักช่างสิบหมู่ 
(๗) สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
(๘) สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ 
(๙) - (๒๓)  สํานักศิลปากรที่  ๑ - ๑๕ 

(๒๔) สํานักสถาปัตยกรรม 
(๒๕) สํานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
(๒๖) สํานักหอสมุดแห่งชาติ” 
ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๖/๑  ข้อ  ๖/๒  และข้อ  ๖/๓  แห่งกฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
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“ข้อ  ๖/๑  กองโบราณคดี  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยหลักฐานทางโบราณคดี 

เพื่อพัฒนางานทางโบราณคดี  และงานศิลปวัฒนธรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
(๒) ดําเนินการอนุรักษ์และบูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถาน  รวมทั้งการควบคุมงานบูรณปฏิสังขรณ์ 
(๓) ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยโบราณสถานและโบราณวัตถุ  เพื่อการอนุรักษ์  ซ่อมแซม  

การจัดทําแผน  และเป็นศูนย์ปฏิบัติการอนุรักษ์โบราณสถาน 
(๔) สํารวจ  ขุดค้น  ขึ้นทะเบียน  ควบคุม  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์  รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  และกฎหมาย
ว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

และด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและศิลปกรรมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
รวมทั้งการดําเนินงานด้านเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรม 

(๗) ให้ความเห็นและข้อวินิจฉัย  เพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  และระดับโลก 

(๘) กําหนดหลักเกณฑ์  ควบคุม  และพัฒนามาตรฐานงานด้านโบราณคดี  ด้านการอนุรักษ์
โบราณสถานและศิลปกรรมสําหรับส่วนราชการของกรม 

(๙) จัดทําและพัฒนาระบบข้อมูลองค์ความรู้ด้านโบราณคดี  การอนุรักษ์โบราณสถาน 
และศิลปกรรม  รวมทั้งให้บริการข้อมูลเพื่อการศึกษา  ค้นคว้า  วิจัย  อนุรักษ์  และการบริหารจัดการมรดก
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  ๖/๒  กองโบราณคดีใต้น้ํา  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยหลักฐานทางโบราณคดีใต้น้ํา  

โดยการสํารวจ  รวบรวมข้อมูล  ขุดค้น  วิเคราะห์  แปลความหมายจากหลักฐาน  จากแหล่งโบราณคดี 
ที่จมอยู่ในแหล่งน้ําต่าง ๆ  ทั้งในทะเลและแหล่งน้ําในแผ่นดิน  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์  
และโบราณคดีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  และความเป็นมาของมนุษยชาติ 

(๒) สํารวจ  ขุดค้น  ขึ้นทะเบียน  ควบคุม  ดูแลรักษา  และอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีใต้น้ํา  
รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
และกฎหมายว่าด้วยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ์  และพัฒนามาตรฐานงานโบราณคดีใต้น้ํา  และควบคุม  ดูแล  รักษา  
อนุรักษ์แหล่งโบราณคดีใต้น้ําของชาติให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
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(๔) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  แลกเปลี่ยนองค์ความรู้  และให้บริการข้อมูลเก่ียวกับโบราณคดีใต้น้ํา
แก่หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๕) ส่งเสริม  และสนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายทางโบราณคดีใต้น้ํา  ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

(๖) ประสานงาน  ปฏิบัติงานร่วมกับ  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ  ๖/๓  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร์  ข้อเสนอการพัฒนา  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

มรดกศิลปวัฒนธรรม  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง
และประเทศ 

(๒) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ  
และการให้บริการแก่ประชาชน 

(๓) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเชื่อมโยงเครือข่ายและแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม  กับหน่วยงานอื่นที่ดําเนินงานด้านวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๔) เผยแพร่  ให้บริการ  และสนับสนุนข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาประเทศ  ทั้งด้านการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสังคม  แก่ประชาชนและหน่วยงานอ่ืน   
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

(๕) กําหนดคุณภาพ  มาตรฐานการจัดเก็บ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศมรดก
ศิลปวัฒนธรรม  รวมถึงการพัฒนาคลังข้อมูลกลางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม  เพื่อให้บริการสารสนเทศ 
แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ 

(๖) ให้คําปรึกษา  แนะนํา  วินิจฉัยปัญหาและฝึกอบรม  เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
การจัดเก็บ  การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐ  เอกชน  
และบุคคลทั่วไป  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  หรือที่ได้รับ
มอบหมาย” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  
พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๓  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

วรีะ  โรจน์พจนรัตน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแยกภารกิจด้านการศึกษา  
ค้นคว้า  วิเคราะห์  และวิจัยทางด้านโบราณคดีใต้นํ้าของสํานักโบราณคดี  ออกมาดําเนินการโดยจัดต้ัง 
กองโบราณคดีใต้นํ้า  เป็นส่วนราชการภายในกรมศิลปากร  เพ่ือรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว  กับเปลี่ยนช่ือสํานัก
โบราณคดีเป็นกองโบราณคดี  และแก้ไขเพ่ิมเติมอํานาจหน้าที่ของกองโบราณคดีเพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดต้ัง
กองโบราณคดีใต้นํ้า  และจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม  เพ่ือรองรับภารกิจด้าน 
การจัดทํานโยบาย  ยุทธศาสตร์  ข้อเสนอการพัฒนา  และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม   
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานกลางและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  และเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


