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ใหไว ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540 

เปนปที่ 52 ในรัชกาลปจจุบนั 
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  
ใหประกาศวา 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยมัสยิดอิสลามและกฎหมายวาดวยการ
ศาสนูปถัมภฝายอิสลาม 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา และยินยอม
ของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม  
พ.ศ.2540” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 มาตรา 3  ใหยกเลิก 
  (1) พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 
  (2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 
  (3) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2491 
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 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “มัสยิด” หมายความวา สถานที่ซ่ึงมุสลิมใชประกอบศาสนกิจโดยจะตองมีละหมาดวัน
ศุกรเปนปกติ และเปนสถานที่สอนศาสนาอิสลาม 
 “สัปปุรุษประจํามัสยิด” หมายความวา มุสลิมที่คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีมติ
รับเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด และมีช่ืออยูในทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด แตผูนั้นจะเปน
สัปปุรุษเกินกวาหนึ่งมัสยิดในเวลาเดียวกันไมได 
 “อิหมาม” หมายความวา ผูนําศาสนาอิสลามประจํามัสยิด 
 “คอเต็บ” หมายความวา ผูแสดงธรรมประจํามัสยิด 
 “บิหล่ัน” หมายความวา ผูประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา 
 มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับออกกฎกระทรวง 
ระเบียบ ประกาศ และคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของแตละกระทรวง 

 กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

------------------------- 
 มาตรา 6  พระมหากษัตริยทรงแตงตั้งจุฬาราชมนตรีคนหนึ่ง เพื่อเปนผูนํากิจการ
ศาสนาอิสลามในประเทศไทย 
 ใหนายกรัฐมนตรีนําชื่อผูที่จะดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดทั่วประเทศขึ้นทูลเกลาฯ เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนจุฬาราชมนตรี 
 หลักเกณฑและวิธีการสรรหาจุฬาราชมนตรีตามวรรคสองใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง ใหมีเงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรีตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 



กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  ภาคผนวก ข  กฎหมายที่เกี่ยวของ 155 

 มาตรา 7  จุฬาราชมนตรีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
 (1) เปนมุสลิมผูมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ 
 (3) เปนผูมีความรูความเขาใจในศาสนาอิสลามเปนอยางดี 
 (4) เปนผูประพฤติปฏิบัติตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามโดยเครงครัด 
 (5) เปนผูมีความสัมพันธอันดีกับทุกศาสนา 
 (6) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
 (7) ไมเปนหรือเคยเปนบุคคลลมละลาย 
 (8) ไมเปนผูเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (9) ไมเปนผูทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือมีจิต        
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (10) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 มาตรา 8 จุฬาราชมนตรีมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นตอทางราชการเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
 (2) แตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 (3) ออกประกาศแจงผลการดูดวงจันทรตามมาตรา 35 (11) เพื่อกําหนดวันสําคัญ 
ทางศาสนา 
 (4) ออกประกาศเกี่ยวกับขอวินิจฉัยตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 มาตรา 9  จุฬาราชมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพนจากตําแหนงเพราะขาดคุณสมบัติ  
หรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 
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 มาตรา 10  จุฬาราชมนตรี กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย กรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดและกรรมการอิสลามประจํามัสยิด มีสิทธิสวมเสื้อครุยและประดับเข็มพระ
ปรมาภิไธย ทั้งนี้ ตามระเบียบวาดวยการนั้น 
 มาตรา 11  เมื่อเห็นสมควร กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดตั้ง “อิสลามวิทยาลัย” ขึ้นเพื่อให
การศึกษาและอบรมทางวิชาการศาสนา วิชาการทั่วไป และวิชาชีพได 

หมวด 2 
การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด 

------------------------- 
 มาตรา 12  การสราง การจัดตั้ง การยาย การรวม การเลิก และการจดทะเบียนมัสยิด 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง การจัดตั้ง การรวม และการเลิก
มัสยิด ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 13  ใหมัสยิดที่ไดจดทะเบียนจัดตั้งตอพนักงานเจาหนาที่แลวมีฐานะเปนนิติ
บุคคล โดยใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเปนผูแทนของมัสยิดในกิจการที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดอาจมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคนทําการแทนก็ได 
 มาตรา 14  มัสยิดที่เปนนิติบุคคลอาจเลิกไดโดยการจดทะเบียนเลิกมัสยิดตอพนักงาน
เจาหนาที่บรรดาทรัพยสินของมัสยิดที่เลิกตามวรรคหนึ่ง ใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยู
ใกลที่สุด ถาไมอาจทําไดใหโอนไปยังมัสยิดที่เปนนิติบุคคลที่อยูในลําดับถัดไป เวนแตเปน
ทรัพยสินที่ไดมาโดยมีผูอุทิศให และผูอุทิศใหไดแสดงเจตนาไวเปนอยางอื่น 
 มาตรา 15  มัสยิดที่ไดจดทะเบียนแลวใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํา
มัสยิดตามหมวด 5 ภายในเกาสิบวันนับแตวันจดทะเบียน 
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หมวด 3 
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 

------------------------- 
 มาตรา 16  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทย” ประกอบดวยจุฬาราชมนตรีเปนประธานกรรมการและกรรมการ ซ่ึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งจากกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ซ่ึงเปนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด จังหวัดละหนึ่งคน และจากกรรมการอื่นซึ่งคัดเลือกโดยจุฬาราชมนตรีมีจํานวนหนึ่งใน
สามของจํานวนผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ถามีเศษใหปดทิ้ง 
 การคัดเลือกผูแทนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด และการคัดเลือกกรรมการอื่น 
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเองเปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการ  
และตําแหนงอื่นตามความจําเปน 
 มาตรา 17 กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 7 ยกเวน (2) และ (10) 
 (2) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณ 
 มาตรา 18  คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคําปรึกษาแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ศึกษาธิการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) ใหคําปรึกษาหรือขอแนะนําเกี่ยวกับศาสนาอิสลามแกคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัด และคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
 (3) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยมอบหมาย 
 (4) ออกระเบียบเกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินและการจัดหาผลประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดและมัสยิด 
 (5) ออกระเบียบวิธีการดําเนินงานและควบคุมดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
 

158 ภาคผนวก ข  กฎหมายที่เกี่ยวของ  

 (6) ปฏิบัติหนาที่เปนคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในจังหวัดที่ไมมีคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัด ในการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยจะมอบหมายให
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ใกลเคียงปฏิบัติหนาที่แทนก็ได 
 (7) พิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามมาตรา 41 
 (8) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน เอกสารและบัญชีรายรับรายจายของสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทยใหถูกตองตามความเปนจริง 
 (9) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม 
 (10) สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา และการศึกษาศาสนาอิสลาม 
 (11) ประสานงานกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
 (12) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 19 กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงหกป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 เมื่อกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการคัดเลือกเพื่อดําเนินการแตงตั้งใหม
ภายในเกาสิบวันนับแตวันครบกําหนดตามวาระ ในระหวางที่ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม 
ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้งกรรมการใหม 
 มาตรา 20  นอกจากการพนตําแหนงจากวาระตามมาตรา 19 กรรมการกลางอิสลาม 
แหงประเทศไทย พนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะ 
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามวาระใหมี
การคัดเลือกและดําเนินการแตงตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตระยะเวลาการดํารง
ตําแหนงที่วางเหลือไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได 
กรรมการที่ไดรับแตงตั้งแทนอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  
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 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยที่พนจาก
ตําแหนงในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 21  ในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตองมีกรรมการ 
มาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม                
ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 
ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการ
ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด แตถา
เปนมติใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง มติดังกลาวตองมีเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู 
 มาตรา 22  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีฐานะเปนนิติ
บุคคลมีหนาที่ เกี่ ยวกับกิจการของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  โดยมี
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการที่ เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยอาจมีมติมอบหมายให
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ไดและใหเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน 

หมวด 4 
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

------------------------- 
 มาตรา 23  จังหวัดใดมีราษฎรนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดตามมาตรา 13 ไมนอย
กวาสามมัสยิด  ใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยประกาศใหจังหวัดนั้นมี
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดคณะหนึ่งประกอบดวยกรรมการมีจํานวนไมนอยกวาเกาคน
แตไมเกินสามสิบคน 
 การคัดเลือกกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการให
อิหมามประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นเปนผูคัดเลือก ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
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 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
เลขานุการ และตําแหนงอื่นตามความจําเปน 
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกเปนประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 24  กรรมการอิสลามประจําจังหวัดตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 (2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
 (3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดนั้นมาแลวไมนอยกวาหนึ่งปกอนวันคัดเลือก 
 มาตรา 25  กรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีวาระการดํารงตําแหนงหกป เมื่อตําแหนง
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดวางลงใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
ตําแหนงวาง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตตําแหนงกรรมการ
วางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน และยังมีกรรมการเหลืออยูไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่ไดรับการคัดเลือก จะไมใหมีการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่
วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา 26  ในจังหวัดที่มีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหคณะกรรมการมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้ 
 (1) ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามตอผูวาราชการจังหวัด 
 (2) กํากับดูแลและตรวจตราการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใน
จังหวัดและจังหวัดอื่นตามที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมอบหมาย 
 (3) ประนีประนอมหรือช้ีขาดคํารองทุกขของสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งเห็นวาไมไดรับ 
ความเปนธรรมจากคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
 (4) กํากับดูแลการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิดใหเปนไปโดยเรียบรอย 
 (5) พิจารณาแตงตั้งและถอดถอนกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
  (6) สอบสวนพิจารณาใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) 
 (7) ส่ังใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดพักหนาที่ระหวางถูกสอบสวน 
 (8) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดตั้ง การยาย การรวม และการเลิกมัสยิด 
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 (9) แตงตั้งผูรักษาการแทนในตําแหนง อิหมาม คอเต็บ และบิหล่ัน เมื่อตําแหนง
ดังกลาววางลง 
 (10) ออกหนังสือรับรองการสมรสและการหยาตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 (11) ประนีประนอมขอพิพาทเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวและมรดกตามบัญญัติแหงศาสนา
อิสลามเมื่อไดรับการรองขอ 
 (12) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน  เอกสารและบัญชีรายรับ  รายจาย  ของสํานักงาน
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดใหถูกตองครบถวนเปนปจจุบัน และรายงานผลการดําเนินงาน 
ฐานะการเงินและทรัพยสินใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยทราบปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
 (13) ออกประกาศและใหคํารับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในจังหวัด 
 มาตรา 27 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 25 กรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 
 (3) คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติใหพนจากตําแหนงเพราะขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 24  
 ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศรายชื่อกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่พนจากตําแหนง 
ในราชกิจจานุเบกษา 
 มาตรา 28 การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
 มาตรา 29  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลมี
หนาที่เกี่ยวกับกิจการของคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดเปนผูแทนของสํานักงานในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกิจการอิสลาม
ประจําจังหวัดอาจมีมติมอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนทําการแทนก็ได และให
เลขานุการคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนผูรับผิดชอบในกิจการของสํานักงาน 

 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
 

162 ภาคผนวก ข  กฎหมายที่เกี่ยวของ  

หมวด 5 
คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 

------------------------- 
 มาตรา 30  ใหมีคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
 (1) อิหมามเปนประธานกรรมการ 
 (2) คอเต็บเปนรองประธานกรรมการ 
 (3) บิหล่ันเปนรองประธานกรรมการ และ 
 (4) กรรมการอื่นตามจํานวนที่ที่ประชุมสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นกําหนดจํานวนไมนอย
กวาหกคนแตไมเกินสิบสองคน 
 ใหสัปปุรุษประจํามัสยิดซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหาปบริบูรณขึ้นไป ประชุมกันคัดเลือก 
ผูดํารงตําแหนงตามวรรคหนึ่ง 
 ใหคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดเลือกกรรมการตาม (4) เปนเลขาธิการหนึ่งคน
นายทะเบียนหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน และตําแหนงอื่นตามความจําเปน 
 ใหประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดหรือกรรมการอิสลามประจําจังหวัดที่ไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเปนประธานในที่ประชุมสัปปุรุษประจํา
มัสยิด เพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการอิสลามประจํามัสยิด แลวเสนอคณะกรรมการอิสลาม
ประจําจังหวัดเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
กําหนด 
 มาตรา 31 อิหมาม คอเต็บ และบิหล่ัน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 (1) อานพระคัมภีรอัลกุรอานไดถูกตอง 
 (2) สามารถนําในการปฏิบัติศาสนกิจไดถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 (3) มีความสามารถแสดงธรรมได 
 (4) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก  
 อิหมาม คอเต็บ และบิหล่ัน ไมถือเปนนักพรตหรือนักบวช 
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 การพนจากตําแหนงของ  อิหมาม  คอเต็บ  และบิหล่ัน  ให เปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 
 มาตรา 32 กรรมการตามมาตรา  30 (4) ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 
ดังตอไปนี้ 
 (1) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 17 
 (2) เปนสัปปุรุษประจํามัสยิดนั้นมาแลวไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก 
 (3) มีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่มัสยิดนั้นตั้งอยูไมนอยกวาเกาสิบวันกอนวันคัดเลือก 
 มาตรา 33 เมื่อตําแหนงอิหมาม คอเต็บ หรือบิหล่ัน วางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติใน 
มาตรา 30 มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูดํารงตําแหนงดังกลาวแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันที่ตําแหนงวาง 
 มาตรา 34  กรรมการตามมาตรา 30 (4) มีวาระการดํารงตําแหนงสี่ป เมื่อตําแหนง
กรรมการวางลง ใหนําวิธีการตามที่บัญญัติในมาตรา 30 มาใชเพื่อดําเนินการคัดเลือกกรรมการ
แทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงวาง เวนแตตําแหนงกรรมการดังกลาววางลง
เนื่องจากคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) และผูที่
พนจากตําแหนงไดยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยตามมาตรา 41 
ระยะเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันใหนับแตวันที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยมีมติ 
 ถาตําแหนงกรรมการวางลงกอนถึงกําหนดตามวาระไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน 
จะไมดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ได กรรมการที่ไดรับการคัดเลือกแทนอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 มาตรา 35  คณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิดมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) บํารุงรักษามัสยิดและทรัพยสินของมัสยิดใหเรียบรอย 
 (2) วางระเบียบปฏิบัติภายในของมัสยิดเพื่อใหการดําเนินงานของมัสยิดเปนไปดวย 
ความเรียบรอย 
 (3) ปฏิบัติตามคําแนะนําชี้แจงของคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  
และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดในเมื่อไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลามและกฎหมาย 
 (4) สนับสนุนสัปปุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจ  สงเสริมใหเกิดความสามัคคีและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 



มาตรฐานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณีทองถิ่น 
 

164 ภาคผนวก ข  กฎหมายที่เกี่ยวของ  

 (5) พิจารณามีมติรับมุสลิมเขาเปนสัปปุรุษประจํามัสยิด 
 (6) อํานวยความสะดวกและอบรมสั่งสอนใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติศาสนกิจ 
โดยถูกตองเครงครัด 
 (7) ประนีประนอมขอพิพาทระหวางสัปปุรุษประจํามัสยิดเมื่อไดรับการรองขอ 
 (8) จัดใหมีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจํามัสยิด และตรวจตราแกไขเพิ่มเติม 
สมุดทะเบียนดังกลาวใหถูกตองตรงตามความเปนจริง 
 (9) จําหนายชื่อสัปปุรุษประจํามัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวา
ผูนั้นกระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 (10) จัดใหมีทะเบียนทรัพยสิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจายของมัสยิดใหถูกตอง 
ตรงความเปนจริง และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน และทรัพยสินของมัสยิด 
แลวรายงานใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกป 
 (11) ดูดวงจันทรและแจงผลการดูดวงจันทรตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 
 (12) สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่ไมขัดตอบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 มาตรา 36 สัปปุรุษประจํามัสยิดผูถูกจําหนายชื่อตามมาตรา 35 (9) มีสิทธิยื่นคํารอง
คัดคานตอคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดประกาศให
จําหนายชื่อออกจากทะเบียน และใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดใหเปนที่สุด 
 การยื่นคํารองคัดคานและการพิจารณาวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป 
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 
 มาตรา 37  อิหมามมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 (1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
 (2) ปกครองดูแลและแนะนําเจาหนาที่ของมัสยิดใหปฏิบัติงานในหนาที่ใหเรียบรอย 
 (3) แนะนําใหสัปปุรุษประจํามัสยิดปฏิบัติใหถูกตองตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลาม 
และกฎหมาย 
 (4) อํานวยความสะดวกแกมุสลิมในการปฏิบัติศาสนกิจ 
 (5) ส่ังสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแกบรรดาสัปปุรุษประจํามัสยิด 
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 มาตรา 38  คอเต็บมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการแสดง
ธรรมแกสัปปุรุษประจํามัสยิด 
 มาตรา 39  บิหล่ันมีหนาที่ปฏิบัติใหเปนไปตามบัญญัติแหงศาสนาอิสลามในการ
ประกาศเชิญชวนใหมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจตามเวลา 
 มาตรา 40  กรรมการอิสลามประจํามัสยิดพนจากตําแหนงเมื่อ 
 (1) ครบกําหนดวาระตามมาตรา 34 วรรคหนึ่ง สําหรับกรรมการอื่นตามมาตรา 30 (4)  
ในคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด 
 (2) ตาย 
 (3) ลาออก 
 (4) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงเนื่องจากขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 32 
 (5) สัปปุรุษประจํามัสยิดตามมาตรา 30 วรรคสอง จํานวนเกินกวากึ่งหนึ่งยื่นคํารองตอ
คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดขอใหพนจากตําแหนง และคณะกรรมการอิสลามประจํา
จังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง 
 (6) คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดสอบสวนแลวเห็นวามีความประพฤติในทางที่
จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียแกมัสยิด หรือบกพรองตอหนาที่ หรือดําเนินกิจการของมัสยิดไปในทาง
ไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอหลักการของศาสนาอิสลาม หรือกระทําการอันอาจเสื่อมเสียประโยชน
ของมัสยิด และคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดวินิจฉัยแลวมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ในกรณีที่สอบสวนแลวเห็นวาพฤติการณแหงความผิดที่ไดกระทํายังไมถึงขั้นใหพน 
จากตําแหนง คณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดอาจวินิจฉัยใหภาคทัณฑไวกอนก็ได 
 มาตรา 41  กรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 (4) (5) และ 
(6) มีสิทธิยื่นคํารองคัดคานตอคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่รับทราบคําสั่ง และใหคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยพิจารณาวินิจฉัยให
เสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองคัดคาน มติของคณะกรรมการกลางอิสลามแหง
ประเทศไทยใหเปนที่สุด 
 การยื่นคํารองคัดคาน และการวินิจฉัยคํารองคัดคานตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยกําหนด 
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 มาตรา 42  การประชุมคณะกรรมการอิสลามประจํามัสยิด ใหนํามาตรา 21 มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------------- 

 มาตรา 43  ใหผูดํารงตําแหนงจุฬาราชมนตรีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 9 
 ใหกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยและกรรมการอิสลามประจําจังหวัดซึ่ง 
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับดํารงตําแหนงตอไปอีกสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 ใหกรรมการอิสลามประจํามัสยิดซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะพนจากตําแหนงตามมาตรา 40 
 มาตรา 44 ใหมัสยิดซึ่งไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 เปน
มัสยิดตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 45  ให “อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย” ซ่ึงจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 เปนอิสลามวิทยาลัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 46  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติ
มัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 
2488 ใหใชบังคับโดยอนุโลมกอนจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และคําสั่งตาม
พระราชบัญญัตินี้ แตทั้งนี้ตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
 นายกรัฐมนตรี 
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  *หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจาก
พระราชบัญญัติมัสยิดอิสลาม พ.ศ. 2490 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม 
พุทธศักราช 2488 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2491 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานานไมเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน สมควรปรับปรุงใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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กฎหมายตางประเทศ 
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีทองถิ่น 

 (1) กฎบัตรสหประชาชาต ิ
  สหประชาชาติมีความประสงคและหลักการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณีทองถ่ิน ที่ตองการใหบรรลุถึงการรวมมือระหวางประเทศ ในอันที่จะแกปญหา
ระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือมนุษยธรรมและในการสงเสริมและ
สนับสนุนการเคารพตอสิทธิมนุษยชน และตออิสรภาพอันเปนหลักมูล1สําหรับทุกคน โดยไมเลือก
ปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา โดยสมัชชาจะตองริเร่ิมการศึกษาและทําคําแนะนํา
เพื่อความมุงประสงคในการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
การศึกษาและอนามัย และชวยเหลือใหไดรับสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพอันเปนหลักมูลสําหรับ
ทุกคน โดยไมเลือกปฏิบัติในเรื่องเชื้อชาติ เพศ ภาษา หรือศาสนา 
 (2) รัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) 
  ไดสงเสริมสิทธิดานศาสนา การพูดและการพิมพ ไวดังนี้ 
  (ในการแกไขรัฐธรรมนูญ 10 มาตราแรกที่ผานความเห็นชอบจากสภาคองเกรส 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ค.ศ.1789 (พ.ศ.2332) 
  “สภาคองเกรสจะออกกฎหมายเพื่อหามกอตั้งศาสนาหรือหามประกอบกิจกรรมที่
เกี่ยวกับศาสนานั้นๆ หรือเพื่อลดทอนเสรีภาพในการพูดหรือการพิมพหรือสิทธิของประชาชนใน
การชุมนุม และเรียกรองใหรัฐบาลชดเชยความเสียหายตางๆ อยางสันติมิได” 
  ‘Congress shall make no law respecting establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 
people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.’  (First 
Amendment, Article I) (Edward C. Smith, 1966: 49)  
 

                                                 
1 คําวา หลักมูล แปลมาจาก ภาษาอังกฤษวา fundamental  หมายถึง สิ่งที่เปนพื้นฐาน เปนสวนแรกสุดของสิทธิและเสรีภาพของ
มนุษย    
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 (3) รัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐอินเดีย ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) 
  ไดสงเสริมสิทธิดานศาสนา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณีทองถ่ิน ดังนี้ 
  มาตรา 29 (1) “ประชากรชาวอินเดียทุกภาคสวนที่อาศัยอยูในดินแดนของประเทศ
อินเดียหรือ ณ ที่ใดๆ ที่มีภาษา, อักษร, หรือวัฒนธรรมเปนของตนเองอันแตกตางกัน มีสิทธิ
เสรีภาพในอันที่จะรักษาภาษา, อักษร, หรือวัฒนธรรมเปนของตนเองนั้นๆ” 
  ‘Any section of the citizens residing in the territory of India or any part thereof 
having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same.’ 
(Article 29 (1)) 
  มาตรา 30 (1) “ชนกลุมนอยทุกหมูเหลาไมวาจะนับถือศาสนาหรือพูดภาษาใดๆ 
มีสิทธิเสรีภาพในอันที่จะจัดตั้งและบริหารสถาบันการศึกษาตามความประสงคของกลุม” 
  ‘All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to 
establish and administer educational institutions of their choice.’ (Article 30 (1)) (Bruce Graham, 
1990: 115) 
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กฎหมายของตางประเทศ 
ที่เกี่ยวกับการจัดการศกึษาเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

 1) สาธารณรัฐเกาหลี มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปญญา ไดแก กฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมายวาดวยความคุมครองสมบัติ
ทางวัฒนธรรม ในสวนที่เกี่ยวของกับสมบัติวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ กฎหมายวาดวยการพิทักษ
สมบัติทางวัฒนธรรม กฎหมายของคณะกรรมการสมบัติทางวัฒนธรรม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  ในการบริหารและดําเนินการ ตามกฎหมายปกปองสมบัติทางวัฒนธรรมกําหนดให
มีหนวยงานทําหนาที่ดูแลและจัดการสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ ประกอบดวยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดแก สํานักงานสมบัติทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬา (Office of 
Cultural Properties) สํานักงานศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบาน ในสถาบันวิจัยสมบัติทาง
วัฒนธรรมแหงชาติ (Department of the Performing Arts and Folklore of the National Research 
Institute of Cultural Properties, NRICP) มูลนิ ธิปกปองสมบัติทางวัฒนธรรม  (The Cultural 
Property Protection Foundation) ซ่ึงเปนหนวยงานเอกชน ไมแสวงหาผลกําไร และคณะกรรมการ
สมบัติทางวัฒนธรรม (The Cultural Properties Committee) 
  ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสมบัติทางวัฒนธรรมแหงชาติ เปนผูรับผิดชอบ
ดานการแตงตั้งและการเสนอชื่อบุคคลเปนผูทรงภูมิปญญา โดยการสืบคน เลือกสรรและประกาศ
รับรองสินทรัพย หรือสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีความสําคัญ โดยไดประกาศยกยอง 
ผูทรงภูมิปญญา ผูเปนเจาของทรัพยสินหรือสมบัตินั้นควบคูไปดวย เพื่อใหเปนแหลงความรู 
สําหรับถายทอดไปยังชนรุนหลังตอไป สวนสํานักงานศิลปะการแสดงและศิลปะพื้นบาน 
เปนผูจัดทําขอมูล และผลิตสื่อประเภทตางๆ เพื่อเผยแพรผลงานของผูทรงภูมิปญญา 
 2) ประเทศญี่ปุน ไดเร่ิมมีการอนุรักษดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา หลังจาก 
เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ําเมื่อป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) เปนตนมา โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 
กฎหมายการสงวนรักษามรดกของชาติ (The National Treasure Conservation Act) ค.ศ.1929 (พ.ศ.
2472) กฎหมายคุมครองทรัพยสินทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) กฎหมายคุมครองทรัพยสิน
ทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) (ปรับปรุง ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497)) และกฎหมายคุมครอง
ทรัพยสินทางวัฒนธรรม ค.ศ.1950 (พ.ศ.2493) (ปรับปรุง ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518)) 
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  การบริหารงาน ไดจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ 
(Commission for the Protection of Intangible Cultural Properties) ทําหนาที่เปนผูคัดเลือกสมบัติ
ทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณที่มีคุณคาทางประวัติศาสตร และศิลปกรรมตามเกณฑการคัดเลือก
ที่ไดกําหนดไว 
  ในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ
เปนผูคัดเลือกสมบัติทางวัฒนธรรม เพื่อทําการอนุรักษ พรอมกับคัดเลือกบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่มีความรูความชํานาญ ตามเกณฑการคัดเลือกสมบัติทางวัฒนธรรม (Cultural Properties) ดังนี้ 
  - สมบัติวัฒนธรรมทางภูมิปญญา (Cultural Properties) ที่มีคุณลักษณะเปน
ศิลปวัตถุ โดยเนนวาเปนสิ่งที่มีคุณคาทางศิลปะสูง เปนการทิ้งรองรอยทางประวัติศาสตรที่สําคัญไว 
และเปนสวนหนึ่งของทองถ่ิน 
  - สมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรายบุคคลหรือรายกลุม เพื่อประกาศยกยองให
เปนผูทรงภูมิปญญา โดยเนนการเปนผูมีความรูความชํานาญเปนอยางดีเกี่ยวกับสมบัติทาง
วัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ ซ่ึงเปนผลงานที่มีความโดดเดนเปนพิเศษ เปนผูมีความรูความชํานาญ
อยางลึกซึ้งเกี่ยวกับการบูรณะและรักษาสมบัติทางวัฒนธรรมเชิงจิตวิญญาณ ที่ควรคาแกการ
อนุรักษ 
  โดยสรุปแลวจะเห็นวาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิทักษสมบัติทางวัฒนธรรม
เชิงจิตวิญญาณ ไดดําเนินการคนหาและประกาศยกยองควบคูกันไป ทั้งการอนุรักษสมบัติทาง
วัฒนธรรมที่เปนศิลปวัตถุและสมบัติทางวัฒนธรรมที่เปนรายบุคคลหรือกลุมไปพรอมกัน 
 3) สาธารณรัฐฟลิปปนส ในป ค.ศ.1974 (พ.ศ.2517) ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐ
ฟลิปปนสประกาศใหมี “แนวทางการจัดระบบศิลปนแหงชาติ” (National Artists System) ใน
หลายสาขา ไดแก วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป ศิลปะ สถาปตยกรรม ภาพยนตร เปนตน 
  การดําเนินงานตามแนวทางดังกลาวมอบใหศูนยวัฒนธรรมแหงฟลิปปนส 
(Cultural Centre of the Philippines: CCP) เปนหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแนวทาง และ
ทําหนาที่เปนผูประสานงาน และในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ ไดทําการ
คัดเลือก 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ตองไดรับความเห็นชอบเบื้องตนจากคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกกอน ขั้นตอนที่ 2 จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารของศูนยวัฒนธรรม
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แหงฟลิปปนส และคณะกรรมการมรดกวัฒนธรรมและการเผยแพรวัฒนธรรม ขั้นตอนที่ 3 เปน
ขั้นตอนสุดทาย ไดรับความเห็นชอบจากประธานาธิบดีฟลิปปนส 
  เกณฑการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ โดยสรุปเปนผูสรางผลงานใหเห็นเปนเอกลักษณ 
และเกียรติภูมิของชาติ เปนผูมีผลงานสรางสรรคที่มีความโดดเดน เปนที่ยอมรับโดยเพื่อนศิลปน
และนักวิจารณงานศิลปะอยางกวางขวาง 
  บุคคลใดที่ไดรับยกยองเปนศิลปนแหงชาติแลว จะไดรับตอบแทนเปนเงินสดและ
เครื่องราชอิสริยาภรณ และสวัสดิการตางๆ จากรัฐ โดยการคัดเลือกศิลปนแหงชาติในสาขาตางๆ 
เปนไปตามมาตรฐาน ผูทรงภูมิปญญา ของ UNESCO 
  จากกฎหมายของประเทศดังกลาวขางตน จะเห็นวาในสาธารณรัฐเกาหลีและ
ประเทศญี่ปุน มีกฎหมายวาดวยเรื่องศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาโดยเฉพาะสวนในสาธารณรัฐ
ฟลิปปนส มีนโยบายชัดเจนในการดําเนินงานการศึกษาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา         
ใหดําเนินไปไดอยางดีและตอเนื่อง และทุกประเทศดังกลาวมานี้มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้น
รับผิดชอบโดยตรง ทําใหการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา ของประเทศตางๆ เหลานี้
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 


