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พระราชบัญญัติ 
วัฒนธรรมแหงชาติ 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๔  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

เปนปที่  ๖๕  ในรัชกาลปจจุบนั 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยวัฒนธรรมแหงชาติ  และกฎหมายวาดวย

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

รัฐสภา  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญติัวัฒนธรรมแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๔๘๕ 

(๒) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พุทธศักราช  ๒๔๘๖ 
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(๓) พระราชบัญญัติเคร่ืองแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๔๘๖ 
(๔) พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
(๕) พระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัฒนธรรม”  หมายความวา  วิถีการดําเนินชีวิต  ความคิด  ความเชื่อ  คานิยม  จารีตประเพณี  

พิธีกรรม  และภูมิปญญา  ซ่ึงกลุมชนและสังคมไดรวมสรางสรรค  ส่ังสม  ปลูกฝง  สืบทอด  เรียนรู  
ปรับปรุง  และเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม  ทั้งดานจิตใจและวัตถุ  อยางสันติสุขและย่ังยืน   

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และ 

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้   
กฎกระทรวงนั้น   เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 
การบริหารงานวัฒนธรรม 

 

 

สวนที่  ๑ 
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

 

 

มาตรา ๖ ใหมีคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   ประกอบดวย   นายกรัฐมนตรี 
หรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ  รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ  ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ประธานสภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย   
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และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมจํานวนไมเกินเกาคน   
เปนกรรมการ 

ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ  และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แตงต้ังขาราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) มีอายุไมตํ่ากวาส่ีสิบปบริบูรณ 

(๓) มีความรูประสบการณและผลงานดานการอนุรักษ  พัฒนา  หรือสงเสริมวัฒนธรรม 

เปนที่ประจักษ 

(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ   

(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

มาตรา ๘ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป  และอาจไดรับ

แตงต้ังอีกได  แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน   

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่ม ข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระ 

อยูในตําแหนง  ใหผูที่ไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางหรือเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพิ่มข้ึน 

อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทนหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนง 

เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 
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(๓) นายกรัฐมนตรีใหออก  เพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา  ๗ 

มาตรา ๑๐ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม   

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ 

เปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับ 

การประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนแมบทวัฒนธรรม

ของชาติ 

(๒) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดใหมีหรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับหรือ 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ 

(๓) วางแนวทางและประสานนโยบายและแผน   เพื่อความรวมมือและการปฏิบัติงาน 

ขององคกรตาง ๆ  ในหนวยงานของรัฐและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติและการรณรงค

วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

(๔) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  และประสานงานกับหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ 

กับการสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ 

(๕) ควบคุมและหาวิธีปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชนเพื่อใหมีการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติ 

(๖) กํากับ  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชาติ 
(๗) กําหนดแผนการเงินและแผนงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน 
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(๘) พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ 
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
แผนแมบทวัฒนธรรมของชาติตาม  (๑)  จะตองประกอบดวยกระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได   
การประชุมคณะอนุกรรมการ  ใหนํามาตรา  ๑๐  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  ๒ 

สภาวัฒนธรรม 
 

 

มาตรา ๑๓ เพื่อประโยชนในการอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติและประสานการดําเนินงานวัฒนธรรมซึ่งภาคประชา

สังคมและประชาชนมีสวนรวม  ใหจัดต้ังสภาวัฒนธรรมในแตละระดับ  ประกอบดวย 

(๑) สภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย 

(๒) สภาวัฒนธรรมจังหวัด 

(๓) สภาวัฒนธรรมอําเภอ 

(๔) สภาวัฒนธรรมตําบล 

การจัดต้ังสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ  นอกเหนือจาก  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ใหเปนไปตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๔ ใหสภาวัฒนธรรมที่จัดต้ังตามมาตรา  ๑๓  มีสถานภาพเปนองคกรภาคเอกชน 

ที่ดําเนินงานวัฒนธรรมภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

มาตรา ๑๕ ใหสภาวัฒนธรรมตามมาตรา  ๑๓  ประกอบดวย  กรรมการและสมาชิกที่มาจาก

ผูแทนองคกรที่ดําเนินงานวัฒนธรรมหรือองคกรที่ เกี่ยวของ  ซ่ึงเปนองคกรเครือขายวัฒนธรรม   

เชน  เครือขายภาครัฐ  เครือขายภาคเอกชน  เครือขายภาคชุมชน  เครือขายภาคธุรกิจ  เครือขายปราชญ

ชาวบาน  และเครือขายภาควิชาการ  ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๑๖ ในแตละจังหวัด  อําเภอ  และตําบลใหมีสภาวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรม
อําเภอ  และสภาวัฒนธรรมตําบล  ตามมาตรา  ๑๓  ในแตละระดับไดเพียงหนึ่งแหง 

มาตรา ๑๗ คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  จํานวนกรรมการและสมาชิก  วาระการ

ดํารงตําแหนง   การพนจากตําแหนง  การประชุม  การบริหารจัดการ  และการดําเนินงานของ 

สภาวัฒนธรรม  ตามมาตรา  ๑๓  และมาตรา  ๑๕  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๘ ใหสภาวัฒนธรรมทุกระดับมีหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผน

แมบทวัฒนธรรมของชาติ 

(๒) เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ  และแนวคิดในการดําเนินงาน

วัฒนธรรม  โดยเชื่อมโยงกันเปนเครือขายวัฒนธรรม 

(๓) ระดมทรัพยากร  บุคลากร  และสรรพกําลังตาง ๆ  จากหนวยงานและองคกรตาง ๆ   

เพื่อการดําเนินงานวัฒนธรรม 

(๔) สงเสริม สนับสนุนและรวมจัดกิจกรรมขององคกรภาคีและเครือขายวัฒนธรรมเพื่อ 

การอนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา  สรางสรรค  แลกเปลี่ยน  สืบทอดและเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

(๕) เผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานขององคกรภาคีและเครือขาย

วัฒนธรรม 

(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ  กระทรวงวัฒนธรรม  จังหวัด  หรือหนวยงานอื่น ๆ  

ขอความรวมมือทางวัฒนธรรม 

หมวด  ๒ 

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 
 

 

มาตรา ๑๙ ใหจัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่งในกรมสงเสริมวัฒนธรรม  เรียกวา  “กองทุน

สงเสริมงานวัฒนธรรม”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน 

งานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๐ กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา  ๓๒ 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 

(๕) ดอกผลหรือรายไดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน 

(๖) รายไดอื่น 

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ

ในการบริหารจัดการดานการเงิน  และดานวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังจํานวนไมเกินแปดคน  

เปนกรรมการ 

ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการของคณะกรรมการ

กองทุน 

ใหอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๒๒ คุณสมบัติ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ

กองทุน  ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการกองทุน  ใหนํามาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และ

มาตรา  ๑๐  มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการกองทุนมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงค 

(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมทั้งของภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคชุมชนที่ขอรับ

การอุดหนุนจากกองทุนใหสอดคลองกับนโยบายวัฒนธรรมของชาติในเรื่องการศึกษา  วิจัย  พัฒนา  ฟนฟู  

อนุรักษ  สงเสริม  และเผยแพรงานวัฒนธรรม 

(๓) ติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ  หรือกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมหรือ

สนับสนุนจากกองทุน 



หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ 

(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย   

เง่ือนไขและรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมตาม  (๒)  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กองทุนกําหนด 

มาตรา ๒๔ เงินและดอกผลตามมาตรา  ๒๐  ไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง

และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

มาตรา ๒๕ ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุน  มีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ

ภาษีเงินไดหรือไดรับยกเวนภาษีสําหรับเงินหรือทรัพยสินที่บริจาค  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร 

มาตรา ๒๖ การรับเ งิน   การจ าย เ งิน   การเก็บรักษา เ งิน   การจัดหาผลประโยชน  

และการจัดการกองทุน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป    

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการกองทุนแตงต้ัง 

ดวยความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปและ 

รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ 

หมวด  ๓ 
การยกยองเชิดชูเกียรติ 

 

 

มาตรา ๒๘ บุคคลอาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมดังตอไปนี้ 
(๑) ศิลปนแหงชาติ 
(๒) ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 
(๓) บุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม 



หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๒๙ การกําหนดสาขา  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกศิลปนแหงชาติ  
รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งศิลปนแหงชาติจะไดรับจากเงินกองทุน  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

การกําหนดสาขา  คุณสมบัติ  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ
บุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม  รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับจาก
เงินกองทุน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

มาตรา ๓๐ บุคคลที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติตามมาตรา  ๒๘  พึงมีบทบาทในเรื่อง
ดังตอไปนี้ 

(๑) วิจัย  พัฒนา  ฟนฟู  อนุรักษ  ใหการศึกษา  สงเสริม  และเผยแพรผลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม 

(๒) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมแกกระทรวงวัฒนธรรม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๑ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศ 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ  พุทธศักราช  ๒๔๘๕  และพระราชบัญญัติสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใชบังคับ  ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวา
จะไดมีกฎกระทรวง  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ 

มาตรา ๓๒ ใหโอนทรัพยสิน  หนี้  เงินงบประมาณ  และรายไดของกองทุนสงเสริมงาน

วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ไปเปนของ

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๓๓ ใหผู ซ่ึงดํารงตําแหนงในคณะกรรมการกองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม 

ตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ   พ .ศ .  ๒๕๒๒   อยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการ

กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 



หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

มาตรา ๓๔ ใหผูซ่ึงเปนศิลปนแหงชาติ  ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม  และผูมีผลงานดีเดน

ทางดานวัฒนธรรม  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนศิลปนแหงชาติ  ผูทรงคุณวุฒิทาง

วัฒนธรรม  หรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๕ ใหผูซ่ึงเปนกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมที่จัดต้ังข้ึนตามระเบียบ

กระทรวงวัฒนธรรมวาดวยสภาวัฒนธรรม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  

ทั้งนี้  ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา   ๓๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๖๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ  

พุทธศักราช  ๒๔๘๕  และพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน   ทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน   

สมควรปรับปรุงเพื่อใหมีการอนุรักษ  ฟนฟูและสงเสริม  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ศิลปวัฒนธรรมอันดี

และทรงคุณคาของชาติและของทองถ่ิน  รวมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลที่สมควรเปนศิลปนแหงชาติ   

ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม  หรือบุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม  อันเปนการรองรับและสรางขวัญ

กําลังใจใหแกประชาชนที่มีสวนรวมในการสืบสานเรื่องดังกลาวไดอยางเหมาะสม  ท้ังนี้  ภายใตการสงเสริม

และประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  เพ่ือการดําเนินการ 

ใหเปนรูปธรรม  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 


