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พระราชบัญญัติ 
สงเสริมศิลปะรวมสมัย 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยการสงเสริมศิลปะรวมสมัย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติสงเสริมศิลปะรวมสมัย  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ศิลปะรวมสมัย”  หมายความวา  ศิลปะที่สรางสรรคจากความคิดและประยุกตอยางบูรณาการ

โดยมีวัฒนธรรมเปนฐานรากสําคัญในการสรางสรรคเพื่อรับใชสังคม 

“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสงเสริมศิลปะรวมสมัย 



หนา   ๑๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

“กรรมการ”  หมายความวา  กรรมการสงเสริมศิลปะรวมสมัย 

“ผูอํานวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

“ผูขอรับการสงเสริม”  หมายความวา  ผูขอรับการอุดหนุนหรือกูยืมเงินจากกองทุน 

“กองทุน”  หมายความวา  กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความวา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการสอนดานศิลปะรวมสมัย 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  กระทรวงวัฒนธรรม 

“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงนั้น  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด  ๑ 

คณะกรรมการสงเสริมศิลปะรวมสมัย 
 

 

มาตรา ๕ ใหมี คณะกรรมการส ง เส ริมศิลปะร วมสมัยคณะหนึ่ ง   ประกอบด วย  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรมเปนประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปนรองประธาน

กรรมการ   เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  อธิบดีกรมศิลปากรและผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะรวมสมัยจํานวนแปดคน  และนักวิชาการ

ดานศิลปะรวมสมัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวนสี่คน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๓) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๔) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับแตงต้ัง  

และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่พนจากตําแหนงตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ   ใหผูไดรับแตงต้ังให 

ดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังไวแลว 

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา  ๖ 

(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรอง  หรือไมสุจริตตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 

มาตรา ๙ การประชุมของคณะกรรมการ  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง 

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในที่ประชุม  ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุมสําหรับ 

การประชุมคราวนั้น 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งเสียง 

ในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง

ชี้ขาด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการไมนอยกวาปละส่ีคร้ัง 

มาตรา ๑๐ ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาศิลปะรวมสมัยตอคณะรัฐมนตรี 
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(๒) กําหนดแนวทางการสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริม

ศิลปะรวมสมัย 

(๓) กําหนดแนวทางในการจัดทําและใหความเห็นชอบแผนงานและยุทธศาสตรเพื่อใหเกิด

การสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัยทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ  และเพื่อสงเสริม

การเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ 

(๔) แตงต้ังคณะกรรมการบริหารกองทุน 

(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับลักษณะของโครงการ  การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการ  

หลักเกณฑ  และวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการที่ไดรับการสงเสริมจากกองทุน 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารกองทุน  การจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๗) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน   การจายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุน 

(๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดทํารายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุน 

(๙) วางระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ คณะกรรมการจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายแลวรายงานตอคณะกรรมการก็ได 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๙  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๒ ใหสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการ

ของคณะกรรมการ และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนงานและยุทธศาสตรเพื่อใหเกิดการสรางสรรคศิลปะรวมสมัยทั้งในระดับทองถิ่น  

ระดับภูมิภาค  และระดับชาติ   และเพื่อใหการส งเสริมการเผยแพรผลงานในระดับนานาชาติ   

เสนอคณะกรรมการเพื่อใหความเห็นชอบ 

(๒) จัดเก็บและเผยแพรขอมูลของผูขอรับการสงเสริมและโครงการที่ไดรับการสงเสริม 

(๓) สรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับทองถิ่น  ระดับภูมิภาค  

และระดับชาติในการสงเสริมศิลปะรวมสมัย  

(๔) สนับสนุนและสงเสริมความรวมมือ  การดําเนินงาน   การเผยแพรและแลกเปลี่ยน

ทางดานศิลปะรวมสมัยทั้งในประเทศและตางประเทศ  



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๓ ใหกรรมการและอนุกรรมการไดรับเบี้ยประชุมและประโยชนตอบแทนอื่น 

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

หมวด  ๒ 

การสงเสริมโครงการศิลปะรวมสมัย 
 

 

มาตรา ๑๔ ผูประกอบอาชีพหรือดําเนินกิจกรรมเกี่ ยวกับศิลปะรวมสมัยไมว าจะเปน 

บุคคลธรรมดา  กลุมบุคคล  มูลนิธิ สมาคม  หรือสถานศึกษา  ถาประสงคจะขอรับการอุดหนุนหรือ 

กูยืมเงินจากกองทุนเพื่อดําเนินงานดานศิลปะรวมสมัย  ใหย่ืนคําขอรับการสงเสริมตอสํานักงาน  โดยจัดทํา

โครงการขอรับการสงเสริมซ่ึงตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(๑) ชื่อผูขอรับการสงเสริม  ชื่อสมาชิกทั้งหมดของผูขอรับการสงเสริมในกรณีที่เปนกลุมบุคคล  

ชื่อกรรมการบริหารในกรณีที่เปนมูลนิธิหรือสมาคม  หรือชื่อผูบริหารในกรณีที่เปนสถานศึกษา 

(๒) รายละเอียดแหงสินทรัพย  หนี้สิน  และภาระผูกพันตาง ๆ  ของผูขอรับการสงเสริม 

(๓) รายละเอียดของโครงการ  ไดแก  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  เปาหมาย  วิธีดําเนินงาน   

ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ  แผนปฏิบัติการ  สถานที่  ผูรับผิดชอบ  งบประมาณ  และผลที่คาดวา

จะไดรับ 

(๔) ชื่อของผูใหการสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชนอื่นพรอมรายละเอียดในการให 

การสนับสนุน  ถามี 

(๕) รายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการกาํหนด 

ใหสํานักงานจัดทําระบบทะเบียนผูไดรับการสงเสริมและโครงการที่ไดรับการสงเสริมไวเปนขอมูล 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอรับการสงเสริม  การตรวจสอบคุณสมบัติ  การย่ืนคําขอรับการสงเสริม  

และการขึ้นทะเบียนผูไดรับการสงเสริมใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่สํานักงานเห็นวากิจกรรมทางศิลปะรวมสมัยใดเปนประโยชนตอ

แผนงานหรือยุทธศาสตรตามมาตรา  ๑๐  (๓)  ใหจัดทําเปนโครงการเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

กองทุนเพื่อขอรับการสงเสริมจากกองทุน 



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๔๔   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๖   มีนาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๖ โครงการที่จะไดรับการสงเสริม  ตองเปนโครงการศิลปะรวมสมัยที่คณะกรรมการ

เห็นวาเปนประโยชนในดานการศึกษา  วัฒนธรรม  และสังคมในลักษณะอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนการสรางเสริมภูมิปญญาทางศิลปะรวมสมัย 

(๒) เปนการสรางสรรค  สะสม  และเพิ่มคุณคาทางศิลปะรวมสมัยใหแกสังคมในระดับทองถิ่น  

ระดับภูมภิาค  ระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ 

(๓) เปนการพัฒนาใหเกิดคุณประโยชนตอชาติในดานเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรมทองเที่ยวและ

ศิลปะรวมสมัย 

(๔) เปนการพัฒนาความรูใหกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนทางดาน

ศิลปะรวมสมัย 

(๕) เปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนในการสงเสริมศิลปะ

รวมสมัย 

ลักษณะของโครงการ  การเสนอและการพิจารณาอนุมัติโครงการใหเปนไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการกําหนด 

หมวด  ๓ 

กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย 
 

 

มาตรา ๑๗ ให จัด ต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหนึ่ งในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย   

กระทรวงวัฒนธรรม  เรียกวา  “กองทุนสงเสริมศิลปะรวมสมัย”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนหมุนเวียน

เกี่ยวกับการใหการอุดหนุนหรือใหกูยืมเงินแกผูขอรับการสงเสริม  ตลอดจนการดําเนินการอื่นเกี่ยวกับ

การสงเสริมศิลปะรวมสมัยตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๘ กองทุนประกอบดวย 

(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให 

(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณรายจายประจําป 

(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคหรือมอบให 

(๔) เงินที่ไดรับจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
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(๕) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของกองทุนหรือที่กองทุนไดรับตามกฎหมาย 

(๖) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน  รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญา 

(๗) เงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินของกองทุนหรือที่ไดจากการจัดหารายได 

(๘) เงินตอบแทนที่ไดจากการใหการอุดหนุนหรือใหกูยืมเงินกองทุนไปลงทุนดําเนินงาน 

เงินตอบแทนตาม  (๘)  ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการ 

มาตรา ๑๙ เงินและดอกผลตามมาตรา  ๑๘  ไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

มาตรา ๒๐ การบริจาคเงินหรือทรัพยสินเขากองทุน  ใหผูบริจาคนําไปหักลดหยอนหรือ

ยกเวนภาษีไดตามที่กฎหมายกําหนด 

มาตรา ๒๑ ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนคณะหนึ่ง   ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 

ซ่ึงคณะกรรมการแตงต้ังจากบุคคลดังตอไปนี้ 

(๑) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ  เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง 

(๒) ผูมคีวามรูความเชี่ยวชาญดานการเงิน  การคลัง  หรือกองทุน  จํานวนสองคน   เปนกรรมการ 

(๓) ผูมีความรูความเชี่ยวชาญดานศิลปะรวมสมัย  จํานวนสี่คน  เปนกรรมการ 

ใหผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  เปนรองประธานกรรมการ 

ใหผูอํานวยการศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย    

เปนกรรมการและเลขานุการกองทุน  และใหแตงต้ังขาราชการในศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน 

อีกสองคนเปนผูชวยเลขานุการ 

มาตรา ๒๒ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามปนับแตวันที่

ไดรับแตงต้ัง  และอาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ใหนําบทบัญญัติมาตรา  ๗  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๘  มาตรา  ๙  และมาตรา  ๑๑   

มาใชบังคับกับคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมจากกองทุน 

(๒) บริหารกองทุน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนและการจัดการกองทุน

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
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(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนตอคณะกรรมการตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 

มาตรา ๒๔ ในการพิจารณาโครงการ  คณะกรรมการบริหารกองทุนอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ประกอบดวยบุคคลที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญ   และมีประสบการณเกี่ยวกับโครงการที่ขอรับ 

การสงเสริมเปนผูตรวจสอบกลั่นกรองโครงการและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารกองทุน 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 

การพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการบริหารกองทุนใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 

ส่ีสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับโครงการ  เวนแตมีเหตุจําเปนก็ใหขยายไดไมเกินสิบหาวัน 

ในกรณีที่ไมไดรับการสงเสริม  ใหผูขอรับการสงเสริมมีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงผลการพิจารณา 

ใหคณะกรรมการพิจารณาและแจงผลการพิจารณาภายในสามสิบวัน  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ

ใหถือเปนที่สุด 

มาตรา ๒๕ ใหผูอํานวยการมีอํานาจพิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไมเกินสองแสนบาท

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด 

เมื่อผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติโครงการตามวรรคหนึ่งแลว  ใหรายงานคณะกรรมการบริหารกองทุน

ทราบในการประชุมคร้ังถัดไป 

มาตรา ๒๖ ภายหลังไดรับแจงผลการพิจารณาอนุมัติโครงการแลว  ผูไดรับการสงเสริมที่ไดรับ

เงินกูยืมจากกองทุนตองทําสัญญาเปนหนังสือกับคณะกรรมการบริหารกองทุน  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่

คณะกรรมการบริหารกองทุนกําหนด  ซ่ึงตองมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) จํานวนเงินที่กูยืม 

(๒) หลักประกัน  ในกรณีที่เปนการกูยืมเงินในจํานวนเกินกวาที่คณะกรรมการบริหารกองทุน

กําหนด 

(๓) อัตราดอกเบี้ย 

(๔) วิธีการและกาํหนดเวลาในการชําระเงินกูคืน 

(๕) ผลประโยชนตอบแทนอื่นใด 
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มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการบริหารกองทุนจัดทํางบดุลและบัญชีทําการสงผูสอบบัญชี

ตรวจสอบภายในเกาสิบวันนับแตวันส้ินปบัญชีทุกป 

ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

ใหความเห็นชอบเปนผูสอบบัญชีของกองทุนทุกรอบป  แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีของกองทุน

เสนอตอคณะกรรมการ 

มาตรา ๒๘ ใหสํานักงานวางและรักษาไวซ่ึงระบบบัญชีอันถูกตอง  แยกตามประเภทสวนงาน 

ที่สําคัญ  มีสมุดบัญชีลงรายการแยกตามประเภทของสินทรัพย  หนี้  ทุน  รายได  และคาใชจาย 

ตามความเปนจริง  พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ  และใหมีการตรวจสอบบัญชี

ภายในเปนประจํา 

การบันทึกรายการในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่ศิลปะรวมสมัยมีสวนในการสรางสรรค

และคงไวซ่ึงวัฒนธรรมของชาติใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะผลงานทางศิลปะนอกจากจะทําใหเยาวชน 

ของชาติเกิดการเรียนรูการเขาถึงคุณคาและสุนทรียภาพของศิลปะแลว ยังเปนการพัฒนาและเสริมสราง 

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีคุณธรรม สรางความสมานฉันท และมีความสุขทางจิตใจโดยทางตรงหรือทางออม  

ประกอบกับศิลปะรวมสมัยเปนทุนและพลังในการชวยขับเคล่ือนเศรษฐกิจของชาติใหดีขึ้น  ดังนั้น  สมควรสงเสริม

ศิลปะรวมสมัยโดยสนับสนุนการสรางองคความรู  ปลูกจิตสํานึก  สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและ 

จัดตั้งกองทุนขึ้นโดยความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนผูสรางสรรคงานศิลปะรวมสมัย   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


