เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เรื่อง การจดแจ้ง และหนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกําหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา
จํานวนกรรมการและสมาชิกวาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ
และการดําเนินงานของสภาวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕
และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้
“เครือข่ายภาครัฐ” หมายความว่า องค์กรภาครัฐหรือผู้แทนองค์กรที่มีที่ตั้ง และบุคลากร ในพื้นที่
ของสภาวัฒนธรรมแต่ละระดับ เช่น ผู้แทนกระทรวง กรม กอง ส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
“เครือข่ายภาคเอกชน” หมายความว่า องค์กรภาคเอกชนที่ดําเนินงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
สมาพันธ์ สภา สมาคม มูลนิธิ สโมสร สมัชชา ชมรม กลุ่ม ที่ดําเนินงานด้านสาธารณประโยชน์
“เครือข่ายภาคชุมชน” หมายความว่า องค์กรชุมชนที่ดําเนินงานในลักษณะให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนกัน ทํากิจกรรมร่วมกัน หรือรวมตัวกันในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจ
กลุ่มอาสาสมัคร กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มพัฒนา กลุ่มพิทักษ์สิท ธิประโยชน์ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้าน (อสม.) องค์กรศาสนา คณะกรรมการหมู่บ้าน ลูกเสือชาวบ้าน กลุ่มนักจัดรายการวิทยุ
และโทรทัศน์ กลุ่มสื่อมวลชนและการสื่อสาร เป็นต้น
“เครือข่ายภาคธุรกิจ” หมายความว่า องค์กรในเครือข่ายภาคธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อประกอบ
กิจการที่มุ่งเน้นผลกําไร เช่น ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร สหกรณ์ เป็นต้น
“เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน” หมายความว่า กลุ่มผู้รู้ทางด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ในชุมชนที่อยู่
ในพื้นที่ของสภาวัฒนธรรมนั้น ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านโภชนาการ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ด้านแพทย์แผนไทย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
ด้า นสวั ส ดิ การชุม ชน ด้ านทั ศ นศิ ล ป์แ ละศิล ปะการแสดง ด้ านภาษาและวรรณกรรม ความเชื่ อ
และประเพณี ด้านการจัดการแหล่งเรียนรู้ชมุ ชน ด้านการบริหารจัดการชุมชน เป็นต้น
“เครือข่ายภาควิชาการ” หมายความว่า องค์กรที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและถ่ายทอด องค์ความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น สถานศึกษา สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม หอวัฒนธรรม หอศิลปะ ศูนย์การศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เป็นต้น
“เครือข่ายอื่น” หมายความว่า เครือข่ายต่าง ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น และมีความประสงค์
ที่จะเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

เล่ม ๑๒๙ ตอนพิเศษ ๑๓๐ ง

หน้า ๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

ข้อ ๒ องค์กรเครือข่ายใดที่ประสงค์จะจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมให้ที่ประชุมสมาชิกเครือข่าย
มีมติมอบหมายให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง เป็นผู้แทนในการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม หรือมอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นจดแจ้ง หรือจะทําโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการ
ขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ในวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
ข้อ ๓ บุคคลสามารถเป็นสมาชิกองค์กรได้มากกว่าหนึ่ง แต่จะเป็นผู้แทนองค์กรได้เพียงกลุ่ม
หรือองค์กรเดียว
ข้อ ๔ องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรม ไม่เกิน
องค์กรละ ๑๐ คน
ข้อ ๕ วันและเวลารับจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อดําเนินการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม
ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ (ในวันและเวลาราชการ)
ข้อ ๖ สถานที่รับจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
๖.๑ ในต่างจังหวัดให้ยื่นคําขอจดแจ้ง ณ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือที่ว่าการ
อําเภอทุกอําเภอ (สํานักงานวัฒนธรรมอําเภอ)
๖.๒ สําหรับกรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอจดแจ้ง ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ข้อ ๗ หลักฐานประกอบการรับจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
(๑) แบบขอจดแจ้งเครือข่ายวัฒนธรรมให้ใช้แบบคําขอตามแบบ จจ. สวธ. ๐๑ (ก) หรือ
แบบ จจ. สวธ. ๐๑ (ข) ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๒) แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม [แบบ จจ.สวธ. ๐๒] ที่กําหนดไว้
ท้ายประกาศนี้
(๓) แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กร [แบบ จจ.สวธ. ๐๓] ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๔) ใบมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นจดแจ้งแทน) ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
(๕) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จดแจ้ง พร้อมรับรองสําเนา
ข้อ ๘ หนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ให้ใช้แบบ รจ.สวธ. (ก) หรือ
แบบ รจ.สวธ. (ข) ที่กําหนดไว้ท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สําหรับเจ้าหน้าที่
วันที่รับ......./............./.......
เลขที่รับ......................

แบบขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
เขียนที่
วันที่

เรื่อง

แบบ จจ. สวธ. ๐๑ ก
หมายเลข............./.............

เดือน

พ.ศ.

ขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะ
 ประธานองค์กร
 ผู้ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ประเภทขององค์กรเครือข่าย
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 ภาคชุมชน
 ภาคธุรกิจ
 ปราชญ์ชาวบ้าน  ภาควิชาการ
 เครือข่ายอื่น ระบุ
มีความประสงค์ขอยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ และกฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีเอกสาร
ประกอบแนบท้าย ดังนี้
๑. แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (แบบ จจ.สวธ. ๐๒)
๒. แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กร (แบบ จจ.สวธ. ๐๓)
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จดแจ้ง พร้อมรับรองสําเนา
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อ ความข้างต้น และเอกสารประกอบแนบท้ายทุก ฉบั บ เป็นความจริ ง
ทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการจดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่ เดือน

ผู้จดแจ้ง
)
พ.ศ.

สําหรับเจ้าหน้าที่
วันที่รับ......./............./.......
เลขที่รับ......................

แบบขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
เขียนที่
วันที่

เรื่อง

แบบ จจ. สวธ. ๐๑ ข
หมายเลข............./.............

เดือน

พ.ศ.

ขอจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม

เรียน วัฒนธรรมจังหวัด.............................................
ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
นามสกุล
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะ
 ประธานองค์กร
 ผู้ได้รับมอบหมายจากองค์กร
ประเภทขององค์กรเครือข่าย
 ภาครัฐ
 ภาคเอกชน
 ภาคชุมชน
 ภาคธุรกิจ
 ปราชญ์ชาวบ้าน  ภาควิชาการ
 เครือข่ายอื่น ระบุ
มีความประสงค์ขอยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ
ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมีเอกสาร
ประกอบแนบท้าย ดังนี้
๑. แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม (แบบ จจ.สวธ. ๐๒)
๒. แบบแสดงข้อมูลสมาชิกองค์กร (แบบ จจ.สวธ. ๐๓)
๓. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จดแจ้ง พร้อมรับรองสําเนา
ข้าพเจ้าขอรับ รองว่าข้อ ความข้างต้น และเอกสารประกอบแนบท้ายทุก ฉบั บ เป็นความจริ ง
ทุกประการ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการจดแจ้งเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม

ลงชื่อ
(
ตําแหน่ง
วันที่ เดือน

ผู้จดแจ้ง
)
พ.ศ.

แบบ จจ.สวธ. ๐๒

แบบรายงานมติขององค์กรเพื่อเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
๑. ชื่อองค์กร
ที่ตั้งเลขที่
หมู่บ้าน
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
แขวง/ตําบล
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์/เว็บไซต์
ชื่อผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล์
๒. ก่อตั้งเมื่อ วันที่
เดือน
พ.ศ.
สถานภาพขององค์กร
 นิติบุคคล
 ไม่เป็นนิติบุคคล
๓. จํานวนสมาชิกองค์กร
คน ชาย
คน หญิง
คน
(ข้อมูลสมาชิกตามเอกสารแนบท้ายแบบจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม)
๔. วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์กร
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๕. กิจกรรมสําคัญที่องค์กรดําเนินการมาแล้ว (ถ้ามี)
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๖. ประชุมเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
จํานวนผู้เข้าประชุม
คน
๗. ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือกันและมีมติ ดังนี้
๗.๑ ให้จดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๗.๒ ให้ นาย/นาง/นางสาว...........................................นามสกุล....................................เป็นประธานองค์กร
และเป็นผู้ยื่นจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
๗.๓ ให้บุคคลดังมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กร จํานวน...........คน เป็นผู้แทนองค์กร...........................
เพื่อเป็นสมาชิกสภาวัฒนธรรม....................................................รายละเอียดดังแนบ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................ประธานองค์กร
(......................................................)
วันที่ เดือน
พ.ศ.

แบบ จจ.สวธ. ๐๓

แบบบัญชีรายชื่อสมาชิกองค์กร
อําเภอ

ตําบล
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

จังหวัด
ตําแหน่งในองค์กร
เครือข่าย

โทรศัพท์

E-Mail

-๒–
ที่

ชื่อ-สกุล

ที่อยู่

หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่งในองค์กร
เครือข่าย

โทรศัพท์

E-Mail

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ
ประธานองค์กร
(...............................................................)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

บัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กร
เอกสารประกอบแนบท้าย แบบ จจ.สวธ. ๐๓
๑. ชื่อ/นามสกุล
๒. ชื่อ/นามสกุล
๓. ชื่อ/นามสกุล
๔. ชื่อ/นามสกุล
๕. ชื่อ/นามสกุล
๖. ชื่อ/นามสกุล
๗. ชื่อ/นามสกุล
๘. ชื่อ/นามสกุล
๙. ชื่อ/นามสกุล
๑๐. ชื่อ/นามสกุล

ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ
ประธานองค์กร
(...............................................................)
วันที่
เดือน
พ.ศ.

ใบมอบฉันทะ
ใบมอบฉันทะเลขที่
วันที่
เดือน
เรียน

พ.ศ.

(ผู้รบั การจดแจ้ง)

ข้าพเจ้า ............................................................................ ตําแหน่ง
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ขอมอบฉันทะให้ ................................................................................... ตําแหน่ง
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
เป็นผู้ดําเนินการจดแจ้ง การเป็นเครือ ข่ายวัฒ นธรรมของกรมส่ง เสริม วัฒ นธรรม ตามพระราชบัญ ญัติ
วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๗ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง แทนข้าพเจ้า
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ)

ผู้มอบฉันทะ

(ลงชื่อ)

ผู้รบั มอบฉันทะ

(ลงชื่อ)

พยาน
)

(
(ลงชื่อ)
(
วันที่

เดือน

พยาน
)
พ.ศ.

หมายเหตุ ผู้มอบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง

แบบ รจ.สวธ. (ก)

ใบรับรองเลขที่........./...............

หนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพือ่ แสดงว่า นาย/นาง/นางสาว............................................
กับพวก ได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ................................................ขององค์กรเครือข่าย
................................................................………………………………..ประเภทเครือข่าย........................................
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีที่ตั้งอยูเ่ ลขที.่ ..................หมู่บ้าน.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน.........................................แขวง/ตําบล....................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด..................................................................................... รหัสไปรษณีย์.............................................
ตามความข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้ม า
จํานวนกรรมการ และสมาชิก วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ของสภาวั ฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)........................................................................
(..................................................................................)
อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................

แบบ รจ.สวธ. (ข)

ใบรับรองเลขที่........./...............

หนังสือรับรองการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรม
หนังสือรับรองฉบับนี้ออกให้เพือ่ แสดงว่า นาย/นาง/นางสาว............................................
กับพวก ได้รับการจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมระดับ..................................................ขององค์กรเครือข่าย
......................................................................................................ประเภทเครือข่าย.................................
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
มีที่ตั้งอยูเ่ ลขที.่ ..................หมู่บ้าน.......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน.........................................แขวง/ตําบล....................................อําเภอ/เขต..............................................
จังหวัด..................................................................................... รหัสไปรษณีย์.............................................
ตามความข้อ ๓ และข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดที่มา คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้ม า
จํานวนกรรมการ และสมาชิก วาระการดํารงตําแหน่ง การประชุม การบริหารจัดการ และการดําเนินงาน
ของสภาวั ฒ นธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ ง ออกตามความในมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ ง และมาตรา ๑๗ แห่ ง
พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ให้ไว้ ณ วันที่..................เดือน.......................................พ.ศ. .............................
(ลงชื่อ)........................................................................
(..................................................................................)
วัฒนธรรมจังหวัด........................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ. .................

