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พระราชบัญญัติ 
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เป็นปีที่  ๗๑  ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”  หมายความว่า  ความรู้  การแสดงออก  การประพฤติปฏิบัติ  

หรือทักษะ  ทางวัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านบุคคล  เคร่ืองมือ  หรือวัตถุ  ซึ่งบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือชุมชน  
ยอมรับและรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน  และมีการสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งโดยอาจมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน 

“ชุมชน”  หมายความว่า  กลุ่มคนกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่ม  ที่มีความรู้  มีการประพฤติปฏิบัติ  
สืบทอด  หรือมีส่วนร่วมในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้น 
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“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
“อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม   
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริมและรักษาตามพระราชบัญญัตินี้  

ต้องมีลักษณะอย่างหน่ึงอย่างใด  ดังต่อไปนี้   
(๑) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา   
(๒) ศิลปะการแสดง   
(๓) แนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรม  ประเพณี  และเทศกาล 
(๔) ความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล 
(๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม 
(๖) การเล่นพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน  และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว   
(๗) ลักษณะอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจะเข้าลักษณะใดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ประกาศกําหนด 
มาตรา ๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนสิบเอ็ดคน  ได้แก่  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  อธบิดีกรมศิลปากร  
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ปลัดกรุงเทพมหานคร  และประธานสภาวัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนแปดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  ด้านศิลปะการแสดง  ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรม  ประเพณี  
และเทศกาล  ด้านความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม   
ด้านการเล่นพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน  และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 

ให้อธิบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  
ดังต่อไปนี้ 
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ก. คุณสมบัติ 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) มีอายุไม่ต่ํากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ 
ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๒) เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  กรรมการ

หรือผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ 
พรรคการเมือง 

 (๓) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  
เพราะทุจริตต่อหน้าที่  หรือถูกเลิกจ้างจากหน่วยงานของเอกชนเพราะทุจริตต่อหน้าที่ 

 (๔) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
มาตรา ๗ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี  

และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้   
เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง  หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  

ขึ้นใหม่  ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

มาตรา ๘ ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  
ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวัน  เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  และให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน   

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา  ๕  (๓)  พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ  ให้คณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตามวรรคหน่ึง 

มาตรา ๙ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา  ๕  (๓)  พ้นจากตําแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให้ออก  เพราะบกพร่องต่อหน้าที่  มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือหย่อนความสามารถ   
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖   
(๕) ต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร  และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดเสนอ 

(๓) ออกประกาศเก่ียวกับการกําหนดลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา  ๔  
วรรคสอง 

(๔) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การจัดทํารายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๕) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองตามมาตรา  ๒๑ 
(๖) ออกระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรม 
(๙) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญา 

ทางวัฒนธรรมที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอ 
(๑๐) กํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๑) สอดส่อง  ดูแล  คุ้มครอง  ป้องกันมิให้มีการกระทําอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้  ตลอดจนให้ข้อมูลหรือคําแนะนําแก่ผู้ที่นํามรดกภูมิปัญญา 
ทางวัฒนธรรมไปใช้ 

(๑๒) ประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล  กลุ่มบุคคล  องค์กร  หรือหน่วยงาน   
ที่ทําคุณประโยชน์เก่ียวกับการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

(๑๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๑ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการ  ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้   
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
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เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่คร้ัง 
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ

ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามลักษณะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามมาตรา  ๔   
เพื่อทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
แก่คณะกรรมการ 

มาตรา ๑๓ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๔ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  
ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนเจ็ดคน  ได้แก่  ผู้อํานวยการกองกิจการเครือข่ายทางวัฒนธรรม  

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ผู้อํานวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร  
ผู้อํานวยการสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  และประธานสภาวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน  ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  ด้านศิลปะการแสดง  ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรม  
ประเพณี  และเทศกาล  ด้านความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ด้านการเล่นพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน  และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย   

ให้ผู้อํานวยการกองวัฒนธรรม  สํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  
เป็นเลขานุการ  และให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  ทั้งนี้  
ปลัดกรุงเทพมหานครอาจแต่งตั้งข้าราชการในสํานักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  
อีกคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 

มาตรา ๑๕ ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด  
ประกอบด้วย 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  จํานวนห้าคน  ได้แก่  วัฒนธรรมจังหวัด  ผู้อํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต  ๑  ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัด  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จํานวนหกคน  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา  ด้านศิลปะการแสดง  ด้านแนวปฏิบัติทางสังคม  พิธีกรรม  
ประเพณี  และเทศกาล  ด้านความรู้และการปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  ด้านงานช่างฝีมือดั้งเดิม  
ด้านการเล่นพื้นบ้าน  กีฬาพื้นบ้าน  และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว  ด้านการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรม  หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมและชุมชนด้วย 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๑๖ ให้คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
และคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกรุงเทพมหานคร
หรือจังหวัด  แล้วแต่กรณี  และอาจเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของประเทศต่อคณะกรรมการ 

(๒) ดําเนินการร่วมกับชุมชนเพื่อจัดทํารายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๓) พิจารณาและคัดเลือกมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรายการเบ้ืองต้น  มรดกภูมิปัญญา

ทางวัฒนธรรมเพื่อเสนอข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 
(๔) ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  รวมทั้งระดมทรัพยากร

เพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๕) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๖) ส่งเสริมให้รู้คุณค่าและมีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๗ ให้นําบทบัญญัติมาตรา  ๖  มาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑  

มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัด  โดยอนุโลม 

มาตรา ๑๘ ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  
รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ  และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

(๑) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
ต่อคณะกรรมการ 

(๒) เสนอแผนงานและโครงการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ด้านเงินอุดหนุน  
ด้านวิชาการ  ด้านการฝึกอบรม  ด้านการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้  ด้านการอนุรักษ์และสืบทอด  
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๓) เสนอมาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  รวมทั้งแนวทางความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนที่มีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่อคณะกรรมการ 

(๔) รวบรวมและจัดทํารายการเบ้ืองต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศ 
(๕) ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ 
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เก่ียวข้อง

เพื่อการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
(๗) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  และถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๘) ฝึกอบรมและศึกษาวิจัยเก่ียวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๙) ส่งเสริมให้มีการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
มาตรา ๑๙ ในการปฏิบัติการตามหน้าที่  คณะกรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษา

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ประจําจังหวัด  คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางาน  หรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
อาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง  คําอธิบาย  ความเห็น  หรือคําแนะนําทางวิชาการได้เม่ือเห็นสมควร  
และอาจขอความร่วมมือจากบุคคลใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง  หรือเพื่อสํารวจกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ
ต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

มาตรา ๒๐ เม่ือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
หรือคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจําจังหวัดพิจารณาแล้วเห็นสมควร
ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดได้รับการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  ให้เสนอ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการนั้นต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

มาตรา ๒๑ ในการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใดตามมาตรา  ๒๐  
ให้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเสนอให้คณะอนุกรรมการกล่ันกรองตามมาตรา  ๑๒  พิจารณาให้ความเห็น 
ทางวิชาการเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการน้ันของคณะกรรมการด้วย  
ทั้งนี้  ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 



หน้า   ๘ 
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มาตรา ๒๒ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมรายการใด
เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  และสมควรได้รับการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
ให้อธิบดีประกาศการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๒๓ เม่ือปรากฏในภายหลังว่าการพิจารณาขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการใดเป็นไปโดยคลาดเคลื่อนหรือสําคัญผิดในข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  หรือมีข้อเท็จจริงปรากฏ
ที่เปลี่ยนแปลงไป  ให้คณะกรรมการมีอํานาจแก้ไขหรือยกเลิกการข้ึนบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
รายการนั้นได้ 

มาตรา ๒๔ เม่ือปรากฏว่ามีการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่ขึ้นบัญชีไว้  ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคําสั่งให้ระงับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ดังกล่าวได้  เว้นแต่กรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  
ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกคําสั่งระงับการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ 

มาตรา ๒๕ ให้บรรดามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศ 
ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไว้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  เป็นมรดก 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๒๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และ 
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๑๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   มีนาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
เป็นสมบัติล้ําค่าที่ได้มีการสร้างสรรค์  สั่งสม  ปลูกฝัง  และสืบทอดในชุมชนจากคนรุ่นหน่ึงมายังคนอีกรุ่นหน่ึง  
แต่ในปัจจุบันมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมดังกล่าว  ได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  บางคร้ังมีการนํามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางท่ีบิดเบือน 
หรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเหล่าน้ันต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย  
สมควรจัดให้มีการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้มีความสืบเน่ืองและยั่งยืนสืบไป   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


