
พระราชบัญญัติ 
วัฒนธรรมแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
                   

  
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 
  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วย

ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓” 
  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ 
(๒) พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๓) พระราชบัญญัติเครื่องแบบกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๖ 
(๔) พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๕) พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“วัฒนธรรม” หมายความว่า วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี 

พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งกลุ่มชนและสังคมได้ร่วมสร้างสรรค์ สั่งสม ปลูกฝัง สืบทอด เรียนรู้ ปรับปรุง และ
เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดความเจริญงอกงาม ทั้งด้านจิตใจและวัตถุ อย่างสันติสุขและยั่งยืน 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=638960&ext=htm#_ftn1


มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 
การบริหารงานวัฒนธรรม 

                   
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
                   

  
มาตรา ๖  ให้มีคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรอง

นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นรอง
ประธานกรรมการ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลั ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจ านวนไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  
มาตรา ๗  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีบริบูรณ์ 
(๓) มีความรู้ประสบการณ์และผลงานด้านการอนุรักษ์ พัฒนา หรือส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นที่

ประจักษ์ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่

ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  
มาตรา ๘  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระหรือในกรณีที่มีการแต่งตั้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง ให้ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างหรือเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ผู้ซึ่งตนแทนหรือของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 



ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

  
มาตรา ๙  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีให้ออก เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อน

ความสามารถ 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗ 
  
มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธาน

กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส าหรับการประชุม
คราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๑  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรม

ของชาติ 
(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดให้มีหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติ 
(๓) วางแนวทางและประสานนโยบายและแผน เพ่ือความร่วมมือและการปฏิบัติงานของ

องค์กรต่าง ๆ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนในเรื่องที่เก่ียวกับวัฒนธรรมของชาติและการรณรงค์วัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติ 

(๔) ให้ค าปรึกษา แนะน า และประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติ 

(๕) ควบคุมและหาวิธีปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติในจิตใจของประชาชนเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ 

(๖) ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านวัฒนธรรมของชาติ 
(๗) ก าหนดแผนการเงินและแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทุน 
(๘) พิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติ 



(๙) ปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

แผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติตาม (๑) จะต้องประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  
มาตรา ๑๒  คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด

ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมายก็ได้ 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
ส่วนที่ ๒ 

สภาวัฒนธรรม 
                   

  
มาตรา ๑๓  เพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติและประสานการด าเนินงานวัฒนธรรมซึ่งภาคประชาสังคม
และประชาชนมีส่วนร่วม ให้จัดตั้งสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ ประกอบด้วย 

(๑) สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
(๒) สภาวัฒนธรรมจังหวัด 
(๓) สภาวัฒนธรรมอ าเภอ 
(๔) สภาวัฒนธรรมต าบล 
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง 
  
มาตรา ๑๔  ให้สภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งตามมาตรา ๑๓ มีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชนที่

ด าเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การก ากับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
  
มาตรา ๑๕  ให้สภาวัฒนธรรมตามมาตรา ๑๓ ประกอบด้วย กรรมการและสมาชิกที่มาจาก

ผู้แทนองค์กรที่ด าเนินงานวัฒนธรรมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น เครือข่าย
ภาครัฐ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคชุมชน เครือข่ายภาคธุรกิจ เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน และเครือข่าย
ภาควิชาการ  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๑๖  ในแต่ละจังหวัด อ าเภอ และต าบลให้มีสภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรม

อ าเภอ และสภาวัฒนธรรมต าบล ตามมาตรา ๑๓ ในแต่ละระดับได้เพียงหนึ่งแห่ง 
  
มาตรา ๑๗  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จ านวนกรรมการและสมาชิก วาระการด ารง

ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรม ตาม
มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  



มาตรา ๑๘  ให้สภาวัฒนธรรมทุกระดับมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและแผน

แม่บทวัฒนธรรมของชาติ 
(๒) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการด าเนินงาน

วัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม 
(๓) ระดมทรัพยากร บุคลากร และสรรพก าลังต่าง ๆ จากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือ

การด าเนินงานวัฒนธรรม 
(๔) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพ่ือการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา สร้างสรรค์ แลกเปลี่ยน สืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม 
(๕) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลการด าเนินงานขององค์กรภาคีและเครือข่าย

วัฒนธรรม 
(๖) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการ กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ขอความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
  

หมวด ๒ 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม 

                   
  

มาตรา ๑๙  ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรียกว่า  “กองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรม” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนงานวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๐  กองทุนประกอบด้วย 
(๑) เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมาตามมาตรา ๓๒ 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
(๕) ดอกผลหรือรายได้ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน 
(๖) รายได้อ่ืน 
  
มาตรา ๒๑  ให้มีคณะกรรมการกองทุนประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ในการบริหารจัดการด้านการเงิน และด้านวัฒนธรรมซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจ านวนไม่เกินแปดคนเป็น
กรรมการ 

ให้กรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการ
กองทุน 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นกรรมการและเลขานุการ 
  



มาตรา ๒๒  คุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการ
กองทุน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการกองทุน ให้น ามาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ 
มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกองทุนโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๓  คณะกรรมการกองทุนมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) บริหารกองทุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๒) พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคชุมชนที่ขอรับ

การอุดหนุนจากกองทุนให้สอดคล้องกับนโยบายวัฒนธรรมของชาติในเรื่องการศึกษา วิจัย พัฒนา ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่งานวัฒนธรรม 

(๓) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ หรือกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนจากกองทุน 

(๔) เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย 
เงื่อนไขและรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกองทุนก าหนด 
  
มาตรา ๒๔  เงินและดอกผลตามมาตรา ๒๐ ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

และกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
  
มาตรา ๒๕  ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่กองทุน มีสิทธิน าไปลดหย่อนในการค านวณภาษี

เงินได้หรือได้รับยกเว้นภาษีส าหรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่ก าหนดในประมวลรัษฎากร 

  
มาตรา ๒๖  การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการ

จัดการกองทุน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
  
มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการกองทุนจัดท างบดุลและบัญชีท าการส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการกองทุนแต่งตั้งด้วย

ความเห็นชอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปีและรายงานผลการสอบ
บัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ 

  
หมวด ๓ 

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
                   

  
มาตรา ๒๘  บุคคลอาจได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติทางวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศิลปินแห่งชาติ 



(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม 
(๓) บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม 
  
มาตรา ๒๙  การก าหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ รวม

ตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนซึ่งศิลปินแห่งชาติจะได้รับจากเงินกองทุน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การก าหนดสาขา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรมและ

บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม รวมตลอดถึงประโยชน์ตอบแทนซึ่งบุคคลดังกล่าวจะได้รับจากเงินกองทุน 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๓๐  บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติตามมาตรา ๒๘ พึงมีบทบาทในเรื่อง 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) วิจัย พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ ให้การศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ผลงานศิลปะและ

วัฒนธรรม 
(๒) ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาทางศิลปะและวัฒนธรรมแก่กระทรวงวัฒนธรรม 

  
บทเฉพาะกาล 
                   

  
มาตรา ๓๑  ให้บรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวง ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ออกใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๒  ให้โอนทรัพย์สิน หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ของกองทุนส่งเสริมงาน

วัฒนธรรมตามพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกองทุน
ส่งเสริมงานวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๓  ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมตาม

พระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๓๔  ให้ผู้ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม และผู้มีผลงานดีเด่น

ทางด้านวัฒนธรรม อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม หรือ
บุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  



มาตรา ๓๕  ให้ผู้ซึ่งเป็นกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงวัฒนธรรมว่าด้วยสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการและสมาชิกในสภาวัฒนธรรมตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกินเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชวีะ 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ 
พุทธศักราช ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ใช้บังคับ
มาเป็นเวลานาน ท าให้มีบทบัญญัติหลายประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงเพ่ือให้
มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีและทรงคุณค่าของชาติ
และของท้องถิ่น รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่สมควรเป็นศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วัฒนธรรม หรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม อันเป็นการรองรับและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ประชาชน
ที่มีส่วนร่วมในการสืบสานเรื่องดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ ภายใต้การส่งเสริมและประสานงานของ
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
  
  

 
 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๒๗/ตอนท่ี ๖๙ ก/หน้า ๒๙/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
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