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พระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
เปนปที่ ๖๕ ในรัชกาลปจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่ เป น การสมควรปรั บปรุ งกฎหมายว าด ว ยวั ฒนธรรมแหง ชาติ และกฎหมายว าด ว ย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕
(๒) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖
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(๓) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแหงชาติ 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 ซึ่งกลุม ชนและสังคมไดรวมสรางสรรค สั่งสม ปลูกฝง สืบทอด เรียนรู
ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงาม ทั้งดานจิตใจและวัตถุ อยางสันติสุขและยั่งยืน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐ มนตรีว าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้แ ละ
ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
การบริหารงานวัฒนธรรม
สวนที่ ๑
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
มาตรา ๖ ให มี ค ณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ ประกอบด ว ย นายกรั ฐ มนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรมเปนรองประธานกรรมการ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง
การตางประเทศ ปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ปลัด กระทรวงศึก ษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข ประธานสภาวัฒ นธรรมแห งประเทศไทย
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และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแ ตงตั้งจากผูมีความเชี่ยวชาญดานวัฒนธรรมจํานวนไมเกินเกาคน
เปนกรรมการ
ใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนกรรมการและเลขานุการ และใหปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แตงตั้งขาราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนผูชวยเลขานุการ
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมต่ํากวาสี่สิบปบริบูรณ
(๓) มีความรูประสบการณและผลงานดานการอนุรักษ พัฒ นา หรือสงเสริม วัฒนธรรม
เปนที่ประจักษ
(๔) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘ กรรมการผูท รงคุ ณวุ ฒิมี วาระอยูใ นตํ าแหน งคราวละสามป และอาจไดรั บ
แตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแตงตั้ง
กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น ในระหว า งที่ ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง แต ง ตั้ ง ไว แ ล ว ยั ง มี ว าระ
อยู ใ นตํ า แหน ง ให ผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง แทนตํ า แหน ง ที่ ว า งหรื อ เป น กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พิ่ ม ขึ้ น
อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทนหรือของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ขึ้ น ใหม ให ก รรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง พ น จากตํ า แหน ง ตามวาระนั้ น อยู ใ นตํ า แหน ง
เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
มาตรา ๙ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒพิ นจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
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(๓) นายกรั ฐ มนตรี ใ ห อ อก เพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗
มาตรา ๑๐ การประชุม ของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการ
เปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม สําหรับ
การประชุมคราวนั้น
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๑ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนแมบทวัฒนธรรม
ของชาติ
(๒) เสนอแนะตอคณะรั ฐ มนตรีเ พื่อจัดใหมี หรือ แกไ ขกฎหมาย ระเบี ยบ ขอ บังคับหรื อ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติ
(๓) วางแนวทางและประสานนโยบายและแผน เพื่อ ความร ว มมื อ และการปฏิ บั ติ ง าน
ขององคกรตาง ๆ ในหนวยงานของรัฐและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาติและการรณรงค
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
(๔) ใหคําปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับหนวยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริมวัฒนธรรมของชาติ
(๕) ควบคุมและหาวิธีปลูกฝงวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชนเพื่อใหมีการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ
(๖) กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดานวัฒนธรรมของชาติ
(๗) กําหนดแผนการเงินและแผนงบประมาณรายจายประจําปของกองทุน
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(๘) พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
แผนแมบทวัฒนธรรมของชาติตาม (๑) จะตองประกอบดวยกระบวนการสงเสริมวัฒนธรรม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มาตรา ๑๒ คณะกรรมการอาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
สภาวัฒนธรรม
มาตรา ๑๓ เพื่ อ ประโยชน ใ นการอนุ รั ก ษ ห รื อ ฟ น ฟู จ ารี ต ประเพณี ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นและของชาติและประสานการดําเนินงานวัฒนธรรมซึ่งภาคประชา
สังคมและประชาชนมีสวนรวม ใหจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในแตละระดับ ประกอบดวย
(๑) สภาวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(๒) สภาวัฒนธรรมจังหวัด
(๓) สภาวัฒนธรรมอําเภอ
(๔) สภาวัฒนธรรมตําบล
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอื่น ๆ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเปน ไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๔ ใหสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งตามมาตรา ๑๓ มีสถานภาพเปนองคกรภาคเอกชน
ที่ดําเนินงานวัฒนธรรมภายใตการกํากับดูแลของกรมสงเสริมวัฒนธรรม
มาตรา ๑๕ ใหสภาวัฒนธรรมตามมาตรา ๑๓ ประกอบดวย กรรมการและสมาชิกที่มาจาก
ผูแ ทนองค ก รที่ ดํ า เนิน งานวั ฒ นธรรมหรือ องคก รที่ เ กี่ย วข อง ซึ่ งเป น องค ก รเครื อ ขา ยวั ฒนธรรม
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
ดํ า รงตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง การประชุ ม การบริ ห ารจั ด การ และการดํ า เนิ น งานของ
สภาวัฒนธรรม ตามมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ใหสภาวัฒนธรรมทุกระดับมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะตอคณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและแผน
แมบทวัฒนธรรมของชาติ
(๒) เปนศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแนวคิดในการดําเนินงาน
วัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเปนเครือขายวัฒนธรรม
(๓) ระดมทรั พยากร บุคลากร และสรรพกําลั งตาง ๆ จากหนวยงานและองคก รตาง ๆ
เพื่อการดําเนินงานวัฒนธรรม
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมจัดกิจ กรรมขององคก รภาคี และเครือข ายวัฒ นธรรมเพื่ อ
การอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา สรางสรรค แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝาระวังทางวัฒนธรรม
(๕) เผยแพรประชาสัม พัน ธกิจกรรมและผลการดําเนิน งานขององคกรภาคีและเครือขาย
วัฒนธรรม
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด หรือหนวยงานอื่น ๆ
ขอความรวมมือทางวัฒนธรรม
หมวด ๒
กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรม
มาตรา ๑๙ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมสงเสริมวัฒนธรรม เรียกวา “กองทุน
สงเสริมงานวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปน ทุน ใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุน
งานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๒๐ กองทุนประกอบดวย
(๑) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาตามมาตรา ๓๒
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(๕) ดอกผลหรือรายไดที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของกองทุน
(๖) รายไดอื่น
มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการกองทุนประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารจัดการดานการเงิน และดานวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งจํานวนไมเกินแปดคน
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) ติดตามและประเมิน ผลการดํา เนิน โครงการ หรื อกิจ กรรมที่ไ ดรับ การสงเสริม หรื อ
สนับสนุนจากกองทุน
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(๔) เสนอรายงานประจําปเกี่ยวกับสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการ
(๕) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
เงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กองทุนกําหนด
มาตรา ๒๔ เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๐ ไมตองนําสงคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง
และกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๒๕ ผูบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหแกกองทุน มีสิทธินําไปลดหยอนในการคํานวณ
ภาษีเงินไดหรือไดรับยกเวนภาษีสําหรับเงินหรือทรัพยสินที่บริจาค แลวแตกรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในประมวลรัษฎากร
มาตรา ๒๖ การรั บ เงิ น การจ า ยเงิ น การเก็ บ รั ก ษาเงิ น การจั ด หาผลประโยชน
และการจัดการกองทุน ใหเปน ไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุน กําหนดโดยความเห็น ชอบ
ของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชีตรวจสอบ
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผน ดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการกองทุนแตงตั้ง
ดว ยความเห็น ชอบจากสํา นัก งานการตรวจเงิ น แผน ดิน เป น ผู สอบบั ญชี ของกองทุน ทุก รอบป แ ละ
รายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอตอคณะกรรมการ
หมวด ๓
การยกยองเชิดชูเกียรติ
มาตรา ๒๘ บุคคลอาจไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรมดังตอไปนี้
(๑) ศิลปนแหงชาติ
(๒) ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
(๓) บุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม
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มาตรา ๒๙ การกําหนดสาขา คุณ สมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกศิลปน แหงชาติ
รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งศิลปน แหงชาติจะไดรับจากเงินกองทุน ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
การกําหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ
บุคคลที่มีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม รวมตลอดถึงประโยชนตอบแทนซึ่งบุคคลดังกลาวจะไดรับจาก
เงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
มาตรา ๓๐ บุคคลที่ไดรั บการยกยอ งเชิดชูเกี ยรติตามมาตรา ๒๘ พึงมีบทบาทในเรื่อ ง
ดังตอไปนี้
(๑) วิจัย พัฒ นา ฟน ฟู อนุรักษ ใหการศึกษา สงเสริม และเผยแพรผ ลงานศิลปะและ
วัฒนธรรม
(๒) ใหคําแนะนําและคําปรึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมแกกระทรวงวัฒนธรรม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๑ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติสํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใชบังคับอยูใ นวันกอนวัน ที่พระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวา
จะไดมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ออกใชบังคับ
มาตรา ๓๒ ใหโอนทรัพยสิน หนี้ เงิน งบประมาณ และรายไดของกองทุนสงเสริมงาน
วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเปนของ
กองทุนสงเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ให ผู ซึ่ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ในคณะกรรมการกองทุ น ส ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรม
ตามพระราชบั ญ ญั ติ สํ า นั ก งานคณะกรรมการวั ฒ นธรรมแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู ใ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
กองทุ น ส ง เสริ ม งานวั ฒ นธรรมตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ ต อ งไม เ กิ น เก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
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มาตรา ๓๔ ใหผูซึ่งเปน ศิลปนแหงชาติ ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผูมีผ ลงานดีเดน
ทางด านวัฒ นธรรม อยูใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญญั ตินี้ ใ ช บัง คับ เปน ศิ ลป น แหง ชาติ ผู ทรงคุ ณวุ ฒิท าง
วัฒนธรรม หรือบุคคลที่มีผ ลงานดีเดน ทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี
มาตรา ๓๕ ใหผูซึ่ง เปน กรรมการและสมาชิกในสภาวัฒ นธรรมที่จัด ตั้งขึ้น ตามระเบีย บ
กระทรวงวัฒนธรรมวาดวยสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ตองไมเกินเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแหงชาติ
พุทธศัก ราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญ ญัติสํานัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒
ได ใ ช บัง คับ มาเป นเวลานาน ทํา ให มีบ ทบั ญ ญั ติห ลายประการไมเ หมาะสมกับ สภาพการณ ใ นปจ จุบั น
สมควรปรับปรุงเพื่อใหมีการอนุรักษ ฟนฟูและสงเสริม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
และทรงคุณคาของชาติและของทองถิ่น รวมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติใหแกบุคคลที่สมควรเปนศิลปนแหงชาติ
ผูทรงคุณวุฒิทางวัฒ นธรรม หรือบุคคลที่มีผลงานดีเดน ทางวัฒนธรรม อันเปนการรองรับและสรางขวัญ
กําลังใจใหแกประชาชนที่มีสวนรวมในการสืบสานเรื่องดังกลาวไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ภายใตการสงเสริม
และประสานงานของคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติและหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อการดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

