
คู่ม ือสําหร ับประชาชน : การขออนุญาตจําลองพระพทุธรูปสําค ัญ (N) 
หน่วยงานท�ีให้บริการ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หล ักเกณฑ ์ว ิธีการ เง ื�อนไข (ถ้าม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู้ประสงค์จะจําลองพระพุทธรูปสําคญัตามบัญชีรายนามแนบท ้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธ ิการ ว่าด ้วยการก่อสร ้างอนุสาวรีย์
แห่งชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ.2520 ต ้องย�ืนคาํขออนุญาตต่ออธิบดีกรมศ ิลปากรพร ้อมเอกสารท�ีกําหนดใน
ระเบียบ 
 
2. เจ ้าหน ้าท�ีที�ได ้รับมอบหมายจะตรวจสอบเหตุผล/วัตถุประสงค์ในการจําลองพระพุทธรูปสําคญั รูปลักษณะ แบบรายการ ขนาด
ที�ขอจําลอง รายละเอียดในการจําลอง ประวัต/ิผลงานของประติมากร รวมทั�งหนว่ยงาน/บุคคล/นิติบุคคลท�ีรับผิดชอบในการ
จําลองพระพุทธรูปสําคัญ 
 
3. ในกรณีที�ผู้ขออนญุาตประสงค์จะให ้กรมศิลปากรพิจารณาในข�ันหลักการและความดําริริเร�ิม ผู้อนุญาตอาจแนบแค่ช�ือและ
ประวัต ิความสําคัญของพระพุทธรูปท�ีขอจําลอง รวมทั�งเหตุผล/วัตถุประสงค์ในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคญั มาพร ้อมกับคํา
ขออนญุาต 
 
หมายเหตุ : 1. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/เพิ�มเติมได ้ใน
ขณะนั�น ผู้รับคําขอและผู้ย�ืนคาํขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกัน พร ้อมกําหนด
ระยะเวลาให ้ผู้ย�ืนคําขอดาํเนินการแก ้ไข/เพิ�มเติม หากผู้ย�ืนคําขอไม่ดาํเนินการแก ้ไข/เพิ�มเติมได ้ภายในระยะเวลาท�ีกําหนด ผู้
รับคําขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
       2. พนักงานเจ ้าหน ้าท�ีจะยังไม่พจิารณาคาํขอ และยังไม่นับระยะเวลาดาํเนินงาน จนกว่าผู้ย�ืนคาํขอจะดาํเนินการแก ้ไขคาํขอ
หรือย�ืนเอกสารเพ�ิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องน�ันเรียบร ้อยแล ้ว 
 
       3. ขั�นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร�ิมนับระยะเวลาตั�งแต่เจ ้าหน ้าท�ีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามท�ีระบุไว ้ในคูม่ือ
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว 
 
       4. ทั�งน�ีจะมีการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู้ย�ืนคาํขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท�ีพิจารณาแล ้วเสร็จ 
 
4. เมื�อกรมศิลปากรพิจารณาให ้ความเห็นชอบรูปแบบของพระพุทธรูปสําคัญท�ีขอออนุญาตจําลองแล ้ว จะต ้องนาํเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพ�ือนาํความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผ่านสํานกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ี
 
5. ค่าใช ้จ่ายต่าง ๆ ในการขออนญุาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญให ้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขออนญุาต ทั�งน�ีรวมถึงค่าใช ้จ่าย
ของเจ ้าหน ้าท�ีของกรมศิลปากรท�ีต ้องเด ินทางไปตรวจสอบการจําลองพระพุทธรูปสําคัญด ้วย 
  
 
ช่องทางการให ้บริการ 
 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กรมศิลปากร 
1 ถนนหน ้าพระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท ์0 2221 7811/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักช่างส ิบหมู่ กรมศิลปากร 
93 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ต่อ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 



106/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  
 
ข �ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท�ีร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 76 วันทาํการ 
 

ลําด ับ ข ั�นตอน ระยะเวลา ส่วนท�ีร ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขออนุญาตยื�นหนังสือขออนญุาตพร ้อมด ้วยเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการพิจารณา 
(หมายเหต:ุ (สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบด ้วย))  

1 วันทาํการ กรมศิลปากร 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ ้าหน ้าท�ีที�ได ้รับมอบหมายดําเนินการตรวจสอบเหตผุล/
วัตถุประสงค์ในการจําลองพระพุทธรูปสําคญั รูปลักษณะ แบบ
รายการ ขนาดที�ขอจําลอง รายละเอียดในการจําลอง ประวัต/ิ
ผลงานของประติมากร รวมทั�งหน่วยงาน/บุคคล/นิติบุคคลท�ี
รับผิดชอบในการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ เพื�อรวบรวมนาํเสนอ
เข ้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอนุสาวรีย์แห่งชาติ 
(หมายเหต:ุ (สํานักช่างสิบหมู่ สํานักสถาปัตยกรรม  และสํานัก
วรรณกรรมและประวัต ิศาสตร ์กรมศิลปากร เป็นหน่วยงานร่วม
รับผิดชอบ))  

30 วันทาํการ กรมศิลปากร 
 

3) การพิจารณา 
คณะกรรมการอนสุาวร ีย์แห่งชาติพิจารณารายละเอียดเก�ียวกับ
การจําลองพระพุทธรูปสําคัญ เพื�อมีมติว่าเห็นชอบหรือไม่
เห็นชอบ โดยการพิจารณาจะคาํนึงถึงประโยชน์ในทาง
สร ้างสรรค์เพ�ือส่งเสริมแนะน ้อมนําใจมหาชนใหนรําลึกถึงการ
ธํารงเอกลักษณ์และความมั�นคงของชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เป็นประการสําคญั  
(หมายเหต:ุ -)  

30 วันทาํการ กรมศิลปากร 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
ในกรณีที�คณะกรรมการอนสุาวร ีย์แห่งชาต ิเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
ให ้จําลองพระพุทธรูปสําคัญ กรมศิลปากรจะมีหนังสือแจ ้งผู้ขอ
อนุญาตทราบ 
(หมายเหต:ุ (1) ในกรณีที�คณะกรรมการอนสุาวรีย์แห่งชาติ
เห็นชอบการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ กรมศิลปากรจะนําเสนอ
เรื�องดังกล่าวตอ่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเพ�ือนําความ
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต โดยผ่าน
สํานักเลขาธ ิการคณะรัฐมนตร(ี30 วันทําการ) 
2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ ้งพระบรมราชวิน ิจฉัยให ้กรม
ศ ิลปากรทราบ (ทั�งน�ีสุดแตจ่ะมีพระบรมราชวินิจฉัยแจ ้งจาก
สํานักพระราชวังเมื�อใด) 
3) กรมศิลปากรแจ ้งการได ้รับพระบรมราชานุญาต หรือไม่ได ้รับ
พระบรมราชานุญาต ให ้ผู้ขออนุญาตทราบ (15 วันทําการ)))  

15 วันทาํการ กรมศิลปากร 
 

 

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ 
ลําด ับ ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ�ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาคร ัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

หน ังสือขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําค ัญ (สําหร ับส่วนราชการ) 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีประชาชนท�ัวไป/นิติบุคคล ให ้ย�ืนแบบขออนุญาต
จําลองพระพุทธรูปสําคัญ) 

สํานักช่างสิบหมู่ 

2) 
 

บ ัตรประจําต ัวประชาชน 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 

กรมการปกครอง 



ลําด ับ ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ�ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาคร ัฐผู้ออกเอกสาร 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- กรณีผู้ขออนุญาตเป็นประชาชนทั�วไป/นิติบุคคล 
- หรือบัตรประจําตัวข ้าราชการหรือพนักงานองค์การของรัฐ 
- นําเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ ้าหน ้าท�ีเพื�อยืนยันตวัตน/ตรวจสอบ) 

3) 
 

หน ังสือร ับรองนิติบุคคล 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- ในกรณีผู้ขออนญุาตเป็นประชาชนทั�วไป/นิติบุคคล โดย
หนังสือรับรองต ้องออกให ้ไม่เก ิน 6 เดือนนบัจากวันท�ียื�นคาํขออนญุาต 
- นําเอกสารตัวจริงมาแสดงต่อเจ ้าหน ้าท�ีเพื�อยืนยันตวัตน/ตรวจสอบ) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า 

4) 
 

ชื�อและประว ัต ิความสําค ัญของพระพุทธรปูที�ขอจาํลอง 
ฉบ ับจร ิง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

เหตุผลและว ัตถุประสงค์ในการขอจําลองพระพุทธรูปสําค ัญ 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

รูปล ักษณะ ขนาด หรือแบบรายการของพระพุทธรูปท�ีจาํลองแล้ว 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

จํานวนท�ีขอจําลอง และชนิดของว ัสดุท�ีใช้จําลอง 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

รายละเอียดของหน่วยงาน บุคคล หรือนิติบุคคลท�ีร ับผิดชอบ
ดําเนินการจาํลองพระพุทธรูปสําค ัญ 
ฉบ ับจร ิง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

ประว ัติและผลงานของประติมากรผู้จ ัดทํารูปต้นแบบพระพุทธรูปท�ี
ขอจําลอง 
ฉบ ับจร ิง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําด ับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข ้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบร ิการ 

ลําด ับ ช่องทางการร ้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนกรมศ ิลปากร ถ.หน ้าพระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

(หมายเหต:ุ -)  
2) สํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เลขที� 93 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 73710 โทรศพัท ์0 2482 1362 ต่อ 106 
(หมายเหต:ุ -)  

3) เว็บไซต์ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) ศูนย์ปฏิบัต ิการตอ่ต ้านการทจุริต สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที� 10 ถนนเทียมร่วมม ิตร แขวงห ้วยขวาง 



ลําด ับ ช่องทางการร ้องเรียน / แนะนําบริการ 
เขตห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศพัท ์0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูย์บริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุ ิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุ ิต กทม. 10300))  

6) ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนการทุจร ิตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั�น 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาํบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนตา่งชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร์ม ต ัวอยา่งและคู่ม ือการกรอก 

ลําด ับ ชื�อแบบฟอร์ม 
1) แบบขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหต ุ

บัญชีรายนามพระพุทธรูปสําคญัแนบท ้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด ้วยการก่อสร ้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจําลอง
พระพุทธรูปสําตัญ พ.ศ.2520 
 
1. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก ้วมรกต) 
 
2. พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 
 
3. พระพุทธเล ิศหล ้านภาลยั 
 
4. พระสัมพุทธพรรณี (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) 
 
5. พระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมัย 
 
6. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แก ้วมรกตน ้อย) 
 
7. พระพุทธบุษยรัตนน ้อย 
 
8. พระนิรันตราย 
 
9. พระพุทธเพชรญาณ 
 
10. พระพุทธนรสีห ์
 
11. พระชัยนวรัตน 
 
12. พระพุทธสิหิงค ์(พระที�นั�งพทุไธสวรรย ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพระนคร) 
 
13. พระพุทธเทวปฏิมากร 
 
14. พระพุทธศาสดาฯ 
 



15. พระพุทธมารวิชัย 
 
16. พระพุทธโลกนาถ 
 
17. พระพุทธชินกร (วัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม) 
 
18. พระพุทธชินสหี ์(วัดพระเชตุพนว ิมลมังคลาราม) 
 
19. พระพุทธปาลิไลย ์
 
20. พระศรีศากยมุน ี
 
21. พระพุทธตรีโลกเชษฐ 
 
22. พระพุทธรรม ิสรราช 
 
23. พระพุทธนฤมิตร 
 
24. พระพุทธชินสีห ์(วัดบวรนิเวศว ิหาร) 
 
25. พระศาสดา (วัดบวรนิเวศว ิหาร) 
 
26. พระโต 
 
27. พระไสยา 
 
28. พระพุทธวชิรญาณ 
 
29. พระพุทธปัญญาอัคคะ 
 
30. พระสมุทรนินนาท 
 
31. พระพุทธออนันตคุณอดลุยบพิตร 
 
32. พระพุทธสิหิงคปฏิมากร 
 
33. พระพุทธอังคีรส 
 
34. พระพุทธชินราช (วัดเบญจมบพิตรดุส ิตวนาราม) 
 
35. พระสักยสิงห ์
 
36. พระหริภุญชัยโพธิสัตว ์
 
37. พระพุทธนรสีห์น ้อย 
 
38. พระอัฎฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร 
 
39. พระพุทธไตรรัตนายก (วัดกัลยาณมิตร) 
 
40. พระศาสดา (วัดสุวรรณาราม) 
 
41. พระสัมพุทธพรรณี (วัดราชาธิวาสว ิหาร) 



 
42. พระทศพลญาณ ปางมารว ิชัย 
 
43. พระสิทธารถ 
 
44. พระเศรษฐตมมุน ี
 
45. พระสุรีภีพุทธพิมพ ์
 
46. พระสิหิงค ์(วัดพระปฐมเจดีย)์ 
 
47. พระพุทธชินราช (วัดพระศรีรัตนมหาธาต ุจังหวัดพิษณุโลก) 
 
48. พระร่วงโรจนฤทธิ� ศรีอ ินทราทิตย์ธรรมโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร 
 
49. พระสัมพุทธมุน ี
 
50. พระพุทธนฤมลธรรมโมภาส 
 
51.พระพุทธมหาโลกาภินนัท ์
 
52. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนญัเช ิง) 
 
53. พระเสริม 
 
54. พระแซกคํา 
 
55. พระฉันสมอ 
 
56. พระใส 
 
57. พระแสนเมืองมหาชัย 
 
58. พระแสนเมืองเชียงแตง 
 
59. พระอินทรแปลง 
 
60. พระอรุณ 
 
61. พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน ์
 
 
 

เอกสารฉบับน�ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที�คู่มือมีผลบังคับใช:้ 15/07/2562 

http://www.info.go.th/

