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กฎกระทรวง
กําหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา จํานวนกรรมการและสมาชิก
วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ
และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“เครือข่ายวัฒนธรรม” หมายความว่า การรวมกันของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกันหรือทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันในการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติ และได้จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแล้ว
“สภาวัฒนธรรม” หมายความว่า สภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๓
“ผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม” หมายความว่า ผู้แทนเครือข่ายวัฒนธรรมซึ่งเป็นองค์กร
ที่ดําเนินงานวัฒนธรรมหรือเกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรม
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
หมวด ๑
การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
ข้อ ๒ ผู้แทนกลุ่มบุคคล ชุมชน องค์กร หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ประสงค์
จะจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ในกรุงเทพมหานครหรือต่างประเทศให้จดแจ้งต่ออธิบดีในจังหวัดอื่น
ให้จดแจ้งต่อวัฒนธรรมจังหวัดนั้น
การจดแจ้งตามวรรคหนึ่ง จะจดแจ้งด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นจดแจ้ง หรือจะทําโดย
วิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
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ข้อ ๓ เมื่ออธิบดีหรือวัฒนธรรมจังหวัดรับการจดแจ้ง ให้ออกหนังสือรับรองการจดแจ้งให้แก่
ผู้ขอจดแจ้งตามข้อ ๒
ข้อ ๔ การจดแจ้ง และหนังสือรับรองการจดแจ้ง ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
หมวด ๒
สภาวัฒนธรรมตําบล
ข้อ ๕ ตําบลใดที่ มีเ ครือ ข่า ยวั ฒ นธรรมในเขตพื้น ที่ ตั้ง แต่ สองเครือ ข่า ยขึ้ น ไป อาจจั ด ตั้ ง
สภาวัฒนธรรมตําบลขึ้น
สภาวั ฒ นธรรมตํ า บลประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนองค์ ก รเครื อ ข่ า ยวั ฒ นธรรม
ที่ดําเนินงานอยู่ในตําบลนั้น
ข้อ ๖ ให้ ส ภาวั ฒ นธรรมตํ า บลมี ค ณะกรรมการสภาวั ฒ นธรรมตํ า บล ประกอบด้ ว ย
ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลไม่เกินยี่สิบคน
ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๗ ให้สมาชิกสภาวัฒนธรรมตําบลปรึกษาหารือและคัดเลือกกันเองให้ได้จํานวนและสัดส่วน
กรรมการตามที่ได้มีมติร่วมกัน
ให้วัฒนธรรมจังหวัดรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลและลงนามประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๘ ประธานและกรรมการสภาวัฒ นธรรมตําบลมีว าระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี
และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เมื่อพ้นจากการเป็นผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม
(๔) ที่ป ระชุ ม สภามี ม ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สามในห้า ของจํ า นวนสมาชิ ก ให้ อ อก
เพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ
(๕) ประธานสภาวัฒนธรรมตําบลขาดคุณสมบัติตามข้อ ๖
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ ประธานหรือ กรรมการสภาวั ฒ นธรรมตํ าบลพ้ น จากตํ า แหน่ งก่ อ นวาระ
ให้ดําเนินการคัดเลือกประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลแทนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้น
พ้นจากตําแหน่ง เว้นแต่วาระการดํารงตําแหน่งเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ดําเนินการก็ได้
และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งที่ว่างนั้นอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลพ้น จากตําแหน่งตามวาระ หากยังมิได้
มีการแต่งตั้งประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบลขึ้นใหม่ ให้ประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
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ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตําแหน่งเพื่อดําเนินงานต่อไปจนกว่าประธานหรือกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
หมวด ๓
สภาวัฒนธรรมอําเภอ
ข้อ ๑๐ อําเภอใดที่มี เครื อข่า ยวัฒ นธรรมในเขตพื้ น ที่ตั้ ง แต่ สามเครื อข่า ยขึ้น ไปอาจจั ด ตั้ ง
สภาวัฒนธรรมอําเภอขึ้น
สภาวัฒนธรรมอําเภอประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมตําบล
และประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลเท่าที่มีอยู่ในวันจัดตั้ง และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรม
ที่ดําเนินงานอยู่ในอําเภอนั้น
ข้อ ๑๑ ให้ ส ภาวั ฒ นธรรมอํ า เภอมี ค ณะกรรมการสภาวั ฒ นธรรมอํ า เภอ ประกอบด้ ว ย
ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอไม่น้อยกว่า
สิบสี่คนแต่ไม่เกินสามสิบแปดคน ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็น บุคคลผู้มีสัญ ชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๑๒ ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้ อ ๙ มาใช้บังคับ กับการได้มา การรับรอง
วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอโดยอนุโลม
หมวด ๔
สภาวัฒนธรรมจังหวัด
ข้อ ๑๓ จัง หวัด ใดที่ มี เครื อข่ า ยวั ฒ นธรรมในเขตพื้น ที่ ตั้ง แต่ห้ า เครื อ ข่า ยขึ้น ไปอาจจั ด ตั้ ง
สภาวัฒนธรรมจังหวัดขึ้น
สภาวัฒนธรรมจังหวัดประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมอําเภอ
และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ดําเนินงานอยู่ในจังหวัดนั้น
ข้อ ๑๔ ให้ ส ภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด มีค ณะกรรมการสภาวัฒ นธรรมจัง หวั ด ประกอบด้ ว ย
ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทย และกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดไม่น้อยกว่า
สิบแปดคนแต่ไม่ เกิน ห้า สิบคน ซึ่งในจํานวนนี้ต้องเป็ น บุคคลผู้มีสัญ ชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ข้อ ๑๕ ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับการได้มา การรับรองวาระ
การดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดโดยอนุโลม
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หมวด ๕
สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ข้อ ๑๖ สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยประกอบด้วย สมาชิกซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด
ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
และผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมใดมาก่อน
ข้อ ๑๗ ให้สภาวัฒ นธรรมแห่งประเทศไทยมีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ประกอบด้วย ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง และกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จํานวนสิบแปดคน โดยให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ประธานสภาวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด จํ า นวนสิ บ ห้ า คน ซึ่ ง มาจากการคั ด เลื อ กกั น เอง
ของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตามกลุ่มจังหวัดที่อธิบดีประกาศกําหนด
(๒) ประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
(๓) ประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจํานวนหนึ่งคนซึ่งมาจาก
การคัดเลือกกันเองของประธานสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
(๔) ผู้แทนองค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมจํานวนสองคน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของผู้แทน
องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมที่เป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ให้กรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเลือกกรรมการคนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ให้อธิ บดีรั บรองการได้ม าซึ่ง คณะกรรมการสภาวัฒ นธรรมแห่ง ประเทศไทย และเสนอให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงนามประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๑๘ ประธานและกรรมการสภาวั ฒ นธรรมแห่ง ประเทศไทยต้ องมีคุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ข้อ ๑๙ ให้นําความในข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับวาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจาก
ตําแหน่งของประธานและกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับ
วาระการดํารงตําแหน่งของประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะดํารงตําแหน่งเกินกว่าสองวาระ
ติดต่อกันมิได้

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมวด ๖
สภาวัฒนธรรมอื่น ๆ
ข้อ ๒๐ ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ มาใช้บังคับกับที่มา
คุณ สมบัติ จํานวน วิ ธีการได้มา วาระการดํ ารงตํา แหน่ ง และการพ้ นจากตํา แหน่งของประธาน
และกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้อธิบดีรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
และลงนามประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๒๑ ให้นําความในข้อ ๗ ข้อ ๘ ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับที่มา
คุณสมบัติ จํานวน วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการ
สภาวัฒนธรรมเขตโดยอนุโ ลม เว้น แต่ในส่ว นที่เกี่ย วกับการรับรองคณะกรรมการสภาวัฒ นธรรมเขต
ให้อธิบดีรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตและลงนามประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๒๒ ให้นําความในข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับกับที่มา คุณสมบัติ
จํานวน วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้น จากตําแหน่งของประธานและกรรมการ
สภาวัฒนธรรมแขวงโดยอนุโลม เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรองคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแขวง
ให้อธิบดีรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแขวงและลงนามประกาศแต่งตั้ง
ข้อ ๒๓ ให้ นํา ความในข้ อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้ อ ๙ มาใช้บั งคั บกั บที่ ม า
คุณสมบัติ จํานวน วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของประธานและกรรมการ
สภาวัฒนธรรมเทศบาล สภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและสภาวัฒนธรรมไทย
ในต่า งประเทศโดยอนุ โ ลม เว้น แต่ ในส่ว นที่ เกี่ ย วกั บการรับ รองคณะกรรมการสภาวัฒ นธรรมไทย
ในต่างประเทศ ให้อธิบดีรับรองการได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศและลงนาม
ประกาศแต่งตั้ง
หมวด ๗
การประชุมสภาวัฒนธรรม
ข้อ ๒๔ ในปีหนึ่งสภาวัฒนธรรมต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพื่อให้มีการแถลงผลงาน
งบดุ ล แผนงานประจํ า ปี เมื่ อ สิ้ น ปี งบประมาณให้ ส มาชิ ก สภาวัฒ นธรรมทราบ และต้ อ งมี ส มาชิ ก
สภาวัฒนธรรมมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับ
ของสภาวัฒนธรรมจะกําหนดองค์ประชุมไว้เป็นอย่างอื่น

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒๕ สมาชิกสภาวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดมีสิท ธิเข้าชื่อ
เพื่อขอให้ประธานสภาวัฒนธรรมจัดประชุมได้ และให้ประธานสภาวัฒนธรรมเรียกประชุมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ ๒๖ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ให้ใช้วิธีลงคะแนนโดยเปิดเผยด้วยการยกมือ
แต่สมาชิกสภาวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมอาจร้องขอให้ลงคะแนนลับก็ได้
ข้อ ๒๗ สมาชิก สภาวัฒ นธรรมผู้ใ ดมีส่ ว นได้ เสีย ในเรื่อ งใดซึ่ งที่ป ระชุมจะต้ องลงมติชี้ ข าด
สมาชิกสภาวัฒนธรรมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นด้วยมิได้
ข้อ ๒๘ ให้มีการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
กรรมการสภาวั ฒ นธรรมไม่น้อ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดอาจร้องขอให้
ประธานสภาวัฒนธรรมเรียกประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษได้
ข้อ ๒๙ การประชุมของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมต้องมีกรรมการสภาวัฒนธรรมมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
กรรมการสภาวัฒนธรรมผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะต้องลงมติชี้ขาด กรรมการ
สภาวัฒนธรรมผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นด้วยมิได้
หมวด ๘
การบริหารจัดการ
ข้อ ๓๐ ให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการของสภาวัฒนธรรม
เพื่อช่วยเหลือการดําเนินงานของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมและบริหารจัดการงานของสภาวัฒนธรรม
ข้อ ๓๑ ให้ ส ภาวั ฒ นธรรมประสานและร่ ว มดํ า เนิ น งานทางด้า นวั ฒ นธรรมกั บ สํ านั ก งาน
วัฒนธรรมจังหวัดหรือกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข้อ ๓๒ ให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจัด ทําแผนการดําเนินงานวัฒ นธรรมเพื่อขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมรายงานผลการดําเนิน งานและรายงานการเงิน ต่อ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ข้อ ๓๔ ให้สภาวัฒนธรรมจัดให้มีข้อบังคับสภาวัฒนธรรมของตนเองเพื่อใช้เป็นข้อบังคับในการ
บริหารจัดการและการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม
ข้อบั งคั บตามวรรคหนึ่ งต้ องสอดคล้ องกั บกฎกระทรวงนี้ และไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย ศี ล ธรรม
หรือวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
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หมวด ๙
การดําเนินงาน
ข้อ ๓๕ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งจ่ายเงิน
ตามแผนงานหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
ข้อ ๓๖ การใช้จ่ายเงินทุกประเภท จะต้องมีใบสําคัญรับเงินของผู้รับเงินไว้เป็นหลักฐานเพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ และจะต้องมีการบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นไว้ในบัญชีทันทีในวันที่จ่ายเงินนั้น
ข้อ ๓๗ หลักฐานทางการเงินทุกประเภทต้องแสดงรายการให้ครบถ้ว นถูกต้องและสมบูร ณ์
หากลงจํานวนเงินผิดพลาด ให้ขีดฆ่าและเขียนใหม่ แล้วให้ผู้ทําหลักฐานนั้นลงลายมือชื่อกํากับไว้ทุกแห่ง
และให้เก็บหลักฐานทางการเงินไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อการตรวจสอบ
ข้อ ๓๘ เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ ให้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของผู้ให้โดยไม่ขัดกับวัตถุประสงค์
ของสภาวัฒนธรรม
ข้อ ๓๙ ในการรับเงินจากหน่วยงานของรัฐ ให้ประธานสภาวัฒนธรรมหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
เงินที่รับไว้ให้นําฝากธนาคารในบัญชีของสภาวัฒนธรรมในวันนั้นหรืออย่างช้าในวันทําการถัดไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สุกุมล คุณปลื้ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๔๗ ก

หน้า ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับ นี้ คือ โดยที่ม าตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญ ญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ บัญญัติให้สภาวัฒนธรรมประกอบด้วยกรรมการและสมาชิกที่มาจากผู้แทน
องค์ก รที่ดําเนินงานวัฒ นธรรมหรือ องค์ก รที่เกี่ยวข้อ ง ซึ่งเป็นองค์ก รเครือข่ายวัฒนธรรม และมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญ ญัติให้คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้ม า จํานวนกรรมการและสมาชิก
วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม
เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

