ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกอสรางอนุสาวรียแหงชาติ
และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
พ.ศ.๒๕๒๐
..............
เพื่ออนุวัตตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๒๐ ใหกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ เปนผูรับผิดชอบอนุมัติหรือไมอนุมัติ หรือหามปรามการกอสราง
อนุสาวรียของบุคคลสําคัญของชาติไทย โดยใหคํานึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับรูปลักษณะและสถานที่ตั้ง
ใหทั้งฝายราชการและฝายเอกชนขออนุญาตตามระเบียบกอนการกอสราง สวนการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ และพระบรมรูปของพระบรมราชจักรีวงศจะตองไดรับพระบรมราชานุญาต โดยเสนอผานกรม
ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เพื่อธํารงรักษาเอกลักษณและ
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทยไวมิใหเสื่อมสูญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบ
ในเรื่องนี้ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกอสรางอนุสาวรีย
แหงชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐”
ขอ ๒ ในระเบียบนี้
“พระบรมราชานุสาวรีย” หมายความวา อนุสาวรียของพระมหากษัตริย ซึ่งไดทรง
ประกอบพระราชกรณียกิจเปนคุณอยางยิ่งใหญแกชาติไทยในยุคสมัยตาง ๆ ตามที่มีเรื่องหรือพระนาม
ปรากฏในเอกสาร หรือหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดี และพระบรมราชานุสาวรียนนั้ จะได
ประดิษฐานไวในที่สาธารณะ หรือ ณ ทีซ่ ึ่งเปดใหมหาชนสักการบูชาและชมได
“อนุสาวรียบุคคลสําคัญ” หมายความวา สิ่งกอสรางที่เปนเครื่องหมายนอมนําใหระลึก
ถึงวีรกรรมหรือคุณความดีของบุคคลที่ไดประกอบกรณียกิจเปนคุณประโยชนอยางยิ่งใหญไวแกบาน
เมืองไทยสมควรจะสรางอนุสาวรียไวใหปรากฏ เพื่อเปนที่รวมพลังใจ ศรัทธา และความนิยมนับถือของ
ประชาชน และเปนแบบฉบับแกอนุชนไทยสืบตอไป และสิ่งกอสรางนั้นจะไดประดิษฐานไวในที่
สาธารณะหรือ ณ ที่ซึ่งเปดใหมหาชนสักการบูชาหรือชมได
“พระพุทธรูปสําคัญ” หมายความวา พระพุทธรูปที่เปนปูชนียวัตถุ ประดิษฐานใน
พระบรมมหาราชวัง พระอารามหลวง สถานที่ราชการ หรือวัดสําคัญประจําทองถิ่น และเปนที่เคารพ
สักการะอยางสูงของมหาชน ตามบัญชีรายนามแนบทายระเบียบนี้ และซึ่งจะไดประกาศเพิม่ เติมเปนคราว ๆ
ไป

ขอ ๓ ใหหนวยราชการหรือเอกชน ผูมีความประสงคจะกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย
อนุสาวรียบุคคลสําคัญ ตลอดจนจําลองพระพุทธรูปสําคัญตาง ๆ แจงความประสงคขออนุญาตเปน
ลายลักษณอกั ษร ถึงอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งแนบเอกสารเพื่อประกอบการ
พิจารณา ดังตอไปนี้
การกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย หรืออนุสาวรียบุคคลสําคัญ ใหแนบเอกสารแจง
(๑) พระราชประวัติของพระมหากษัตริย หรือประวัติบุคคลสําคัญที่จะนํามากอสราง
อนุสาวรีย
(๒) เหตุผลและวัตถุประสงค
(๓) แผนผังบริเวณสถานที่ที่จะประดิษฐาน พรอมทั้งบริเวณใกลเคียง
(๔) รูปลักษณะ ขนาด แบบรายการ แผนผัง และรายละเอียดอื่น ๆ ในการกอสราง
รวมทั้งคําจารึก
(๕) หนวยงาน หรือบุคคล หรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานกอสราง
พระบรมราชานุสาวรียห รืออนุสาวรียบ ุคคลสําคัญ
การจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ใหแนบเอกสารแจง
(๑) ชื่อและประวัติความสําคัญของพระพุทธรูปที่ขอจําลอง
(๒) เหตุผลและวัตถุประสงคในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
(๓) รูป ลักษณะ ขนาด หรือแบบรายการของพระพุทธรูปที่จําลองแลว
(๔) จํานวนที่ขอจําลอง และชนิดของวัสดุท่ใี ชจาํ ลอง
(๕) รายละเอียดอืน่ ๆ รวมทั้งชื่อหนวยงาน บุคคล หรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบ
ดําเนินการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
ขอ ๔ ในกรณีที่ผูขออนุญาตประสงคจะขอใหกรมศิลปากรพิจารณาในขั้นหลักการและ
ความดําริริเริ่ม ผูขออนุญาตจะแนบเอกสาร เฉพาะขอ ๓ (๑) และ (๒) ก็ได แตในการพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาตในการกอสรางหรือการจําลองนั้น ผูขออนุญาตจะตองสงเอกสารประกอบการพิจารณา
ตามขออื่นที่กาํ หนดไว
ทั้งนี้เวนไวแตในกรณีที่ผูขออนุญาตมอบใหกรมศิลปากรเปนผูออกแบบและ
ดําเนินการกอสราง
ขอ ๕ เมื่อกรมศิลปากรพิจารณาแลว จะแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตทราบเปนลาย
ลักษณอักษรในเวลาสมควร เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะดําเนินการกอสรางได
ขอ ๖ ในการพิจารณาอนุญาต หรือไมอนุญาตใหกอ สรางพระบรมราชานุสาวรียหรือ
อนุสาวรียบุคคลสําคัญ ตลอดจนพิจารณาอนุมัติรูปลักษณะ ขนาด และรายละเอียดอื่น ๆ ในการกอสราง
นั้น ใหกรมศิลปากรพิจารณาโดยถือหลักเกณฑตามที่กาํ หนดไวในขอ ๒ ของระเบียบนี้ กับใหคาํ นึงถึง
ประโยชนในทางสรางสรรค เพื่อสงเสริมและนอมนําใจมหาชนใหรําลึกถึงเกียรติคุณของบุคคลสําคัญ

ของชาติ และการธํารงรักษาเอกลักษณและความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนประการ
สําคัญ
ขอ ๗ เกี่ยวกับสถานที่ที่จะประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย หรืออนุสาวรียบ ุคคล
สําคัญ ใหกรมศิลปากรพิจารณาโดยถือหลักเกณฑใหอยู ณ บริเวณที่มหาชนจะสักการบูชาไดสะดวก เปน
ที่ที่งามสงาเชิดชูเกียรติ หรือสอดคลองกับเหตุการณและประวัติที่พระบรมราชานุสาวรีย หรืออนุสาวรีย
บุคคลสําคัญนั้น ๆ เกีย่ วของ ทั้งนี้ เพือ่ ประกาศความสําคัญของพระบรมราชานุสาวรียหรืออนุสาวรีย
บุคคลสําคัญนั้น ๆ ใหปรากฏยั่งยืนสืบตอไปชั่วกาลนาน
ขอ ๘ ในการพิจารณาคําขออนุญาตกอสรางและประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย
พระมหากษัตริยในพระบรมราชจักรีวงศ และคําขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญนั้น เมื่อกรม
ศิลปากร พิจารณาเห็นชอบแลว ใหนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ นําความกราบบังคม
ทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต โดยผานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามมติคณะรัฐมนตรี
ตอไป
ขอ ๙ การเปลี่ยนแปลงรายการ หรือรายละเอียดใด ๆ ในการกอสรางพระบรมราชา
นุสาวรีย หรืออนุสาวรียบคุ คลสําคัญ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญภายหลังที่ไดรับอนุญาตแลว
จะตองแจงเปนลายลักษณอกั ษรถึงอธิบดีกรมศิลปากร และไดรับอนุญาตแลวจึงจะเปลี่ยนแปลงได
ขอ ๑๐ ใหกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ควบคุมการกอสรางและ
การประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย อนุสาวรียบคุ คลสําคัญ หรือการจําลองพระพุทธรูปสําคัญที่
ไดรับอนุญาตหรือไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว ใหเปนไปตามหลักการและวัตถุประสงค
ที่ไดกําหนดไวตามระเบียบนี้
ขอ ๑๑ คาใชจายตาง ๆ ในการกอสรางพระบรมราชานุสาวรีย อนุสาวรียบุคคลสําคัญ
หรือการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ใหอยูในความรับผิดชอบของผูขออนุญาต
ขอ ๑๒ ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือปญหา
อื่นใด ซึ่งไมอาจจะยุติไดในขั้นกรมศิลปากร ใหเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูวนิ ิจฉัย
ชี้ขาด
ขอ ๑๓ ใหอธิบดีกรมศิลปากรเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และใหแตงตั้ง
คณะกรรมการไดตามความจําเปน
ขอ ๑๔ ใหใชระเบียบนี้ ตัง้ แตบัดนีเ้ ปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐
(ลงนาม)
ภิญโญ สาธร
(นายภิญโญ สาธร)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

บัญชีรายนามพระพุทธรูปสําคัญ
แนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกอสรางอนุสาวรียแหงชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
พ.ศ. ๒๕๒๐
---------๑. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แกวมรกต)
๒. พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
๓. พระพุทธเลิศหลานภาลัย
๔. พระสัมพุทธพรรณี (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม)
๕. พระพุทธบุษยรัตน จักรพรรดิพิมลมณีมยั
๖. พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (แกวมรกตนอย)
๗. พระพุทธบุษยรัตนนอย
๘. พระนิรันตราย
๙. พระพุทธเพชรญาณ
๑๐. พระพุทธนรสีห
๑๑. พระชัยนวรัตน
๑๒. พระพุทธสิหิงค
๑๓. พระพุทธเทวปฏิมากร
๑๔. พระพุทธศาสดาฯ
๑๕. พระพุทธมารวิชัย
๑๖. พระพุทธโลกนาถ
๑๗.พระพุทธชินราช (วัดพระเชตุพนฯ)
๑๘. พระพุทธชินสีห (วัดพระเชตุพนฯ)
๑๙. พระพุทธปาลิไลยก
๒๐. พระศรีสากยมุนี
๒๑. พระพุทธตรีโลกเชษฐ
๒๒. พระพุทธรรมิสรราช
๒๓. พระพุทธนฤมิตร
๒๔. พระพุทธชินสีห (วัดบวรนิเวศวิหาร)

๒๕. พระศาสดา (วัดบวรนิเวศวิหาร)
๒๖. พระโต
๒๗. พระไสยา
๒๘. พระพุทธวชิรญาณ
๒๙. พระพุทธปญญาอัคคะ
๓๐. พระสมุทรนินนาท
๓๑. พระพุทธอนันตคุณ อดุลยบพิตร
๓๒. พระพุทธสิหิงคปฏิมากร
๓๓. พระพุทธอังคีรส
๓๔. พระพุทธชินราช (วัดเบญจมบพิตร)
๓๕. พระสักยสิงห
๓๖. พระหริภญ
ุ ชัยโพธิสัตว
๓๗. พระพุทธนรสีหนอย
๓๘. พระอัฏฐารส ศรีสุคตทศพลญาณบพิตร
๓๙. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดกัลยาณมิตร)
๔๐. พระศาสดา (วัดสุวรรณาราม)
๔๑. พระสัมพุทธพรรณี (วัดราชาธิวาส)
๔๒. พระทศพลญาณ ปางมารวิชัย
๔๓. พระสิทธารถ
๔๔. พระเศรษฐตมมุนี
๔๕. พระสุรภีพุทธพิมพ
๔๖. พระสิหิงค (วัดพระปฐมเจดีย)
๔๗. พระพุทธชินราช (วัดพระมหาธาตุฯ จังหวัดพิษณุโลก)
๔๘. พระรวงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตยธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนียบพิตร
๔๙. พระสัมพุทธมุนี
๕๐. พระพุทธนฤมลธรรโมภาส
๕๑. พระพุทธมหาโลกาภินนั ท
๕๒. พระพุทธไตรรัตนนายก (วัดพนัญเชิง)
๕๓. พระเสริม
๕๔. พระแซกดํา

๕๕. พระฉันสมอ
๕๖. พระใส
๕๗. พระแสนเมืองมหาชัย
๕๘. พระแสนเมืองเชียงแตง
๕๙. พระอินทรแปลง
๖๐. พระอรุณ
--------------

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กําหนดใหพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศนเปนพระพุทธรูปสําคัญ
...............................
ตามความใน ขอ ๒ ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกอสรางอนุสาวรีย
แหงชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งระบุวาจะประกาศนามพระพุทธรูปสําคัญ
เพิ่มเติมเปนคราว ๆ ไป นั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงออกประกาศไวดงั ตอไปนี้
๑. ใหพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน พระพุทธรูปประธาน
ณ พุทธมณฑล ตําบลศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เปนพระพุทธรูปสําคัญ เพิ่มเติม
ในบัญชีรายนามพระพุทธรูปสําคัญแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการกอสรางอนุสาวรีย
แหงชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐
๒. ใหหนวยราชการหรือเอกชน ผูมีความประสงคจะจําลองพระศรีศากยะทศพลญาณ
ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการกอสรางอนุสาวรีย
แหงชาติ และการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐ ทุกประการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘
ชวน หลีกภัย
(นายชวน หลีกภัย)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนการขออนุญาตสรางอนุสาวรีย
๑. ผูมีความประสงคจะขออนุญาตดําเนินการสรางอนุสาวรีย ในหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน ใหสงหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร พรอมจัดสงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ประวัตอิ นุสาวรียที่ประสงคจะจัดสราง (ระบุเอกสารอางอิง)
๑.๒ เหตุผลและวัตถุประสงคในการจัดสราง
๑.๓ ผังบริเวณสถานที่ที่จะจัดสราง พรอมกําหนดตําแหนงทีจ่ ะติดตั้งอนุสาวรียให
ชัดเจน
๑.๔ ลักษณะรูปแบบและขนาดของอนุสาวรียที่จะจัดสราง
๑.๕ ระบุชื่อผูรับผิดชอบในการดําเนินการจัดสราง
ในกรณีที่ผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียดําเนินการจางภาคเอกชนดําเนินงาน
ปน – หลอ ใหจดั สงเอกสารเพิ่มเติม คือ ชื่อประติมากร พรอมประวัตแิ ละ
ผลงานที่เคยดําเนินการปนรูปเหมือนมาแลวกับหนวยงานทีส่ ามารถ
ตรวจสอบได
๑.๖ ถาผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียมอบกรมศิลปากรดําเนินการ ไมตองสงเอกสาร
ในขอ ๑.๔ และ ๑.๕ แตผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
ในการดําเนินงานทัง้ หมด
๒. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและ
การจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
๒.๑ พิจารณาประวัติอนุสาวรียที่เกีย่ วของกับสถานที่ตั้ง หรือ มีประวัติที่เกี่ยวเนือ่ ง
กับหนวยงานที่ขออนุญาตดําเนินการสราง
๒.๒ พิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงคในการจัดสราง
๒.๓ มอบผูแทนคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลอง
พระพุทธรูปสําคัญ ไปพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่สรางอนุสาวรีย
๒.๔ พิจารณาประวัติและผลงานของประติมากร
(ในกรณีที่จา งภาคเอกชนดําเนินงานปน - หลอ)
๓. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ พิจารณาหลักฐานในขอ ๒ แลว จะใหความเห็นดังนี้
๓.๑ เห็นชอบในหลักการสรางอนุสาวรีย
๓.๒ เห็นชอบสถานที่จัดสราง และตําแหนงที่ติดตั้งอนุสาวรีย
๓.๓ เห็นชอบประวัตแิ ละผลงานประติมากร

๔. ใหผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียดําเนินการตอไปดังนี้
๔.๑ จัดสงรูปตนแบบ (รูปจําลอง) อนุสาวรียที่ทําดวยขี้ผึ้ง ดินน้ํามัน หรือปูน
พลาสเตอร ขนาดความสูง ๑๐ – ๑๒ นิว้
๔.๒ จัดสงแบบแทนประดิษฐาน บริเวณใกลเคียงพรอมผังบริเวณซึ่งเปนแบบทาง
สถาปตยกรรม โดยมีสถาปนิก และวิศวกรลงนามรับรอง
๔.๓ จัดสงรางคําจารึกอนุสาวรีย
๕. คณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ จะพิจารณาและใหความเห็นชอบการขออนุญาตสรางอนุสาวรียตามหลักฐานในขอ ๔
๖. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ ใหความเห็นชอบทุกขั้นตอนแลวจะดําเนินการดังนี้
๖.๑ ในกรณีที่เปนอนุสาวรียที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ
ในมหาจักรีบรมราชวงศ จะตองดําเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
โดยใหผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียจัดสงเอกสารดังนี้
๖.๑.๑ ตารางประกอบการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกําหนด (หนังสือที่ นร ๐๒๐๗/ว. ๑๔๗
ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๑) จํานวน ๒ ชุด
๖.๑.๒ ภาพถายรูปตนแบบขนาดโปสการด รูปดานหนา ดานหลัง
ดานขวา และดานซาย จํานวนดานละ ๔ ภาพ
๖.๑.๓ แบบแทนฐาน จํานวน ๔ ชุด
๖.๑.๔ คําจารึกอนุสาวรีย
เอกสารตามขอ ๖.๑.๒ – ๖.๑.๔ ตองเปนเอกสารที่คณะกรรมการพิจารณา
การสรางอนุสาวรียแ หงชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ใหความเห็นชอบแลว
๖.๒. ในกรณีที่พระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือ ไมไดรับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาต กรมศิลปากรจะแจงใหผูขออนุญาตสรางอนุสาวรียท ราบ
๖.๓ เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงจะดําเนินการปนขยาย
ตนแบบอนุสาวรียได ซึ่งในการดําเนินการปนขยายตนแบบ จะตองแจงให
กรมศิลปากรทราบ เพื่อตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอน

๗. ถาอนุสาวรียที่ขออนุญาตสรางนั้นไมใชอนุสาวรียเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย และ
พระบรมวงศานุวงศในมหาจักรีบรมราชวงศ กรมศิลปากรจะแจงผลการพิจารณาใหผูขออนุญาตสราง
อนุสาวรียดําเนินการตอไปได ซึ่งในการปนขยายตนแบบ จะตองแจงใหกรมศิลปากรทราบเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอน

ขั้นตอนการขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
ตามบัญชีรายนามพระพุทธรูปสําคัญแนบทายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการกอสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ พ.ศ. ๒๕๒๐
๑. ผูมีความประสงคจะขออนุญาตดําเนินการจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ในหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ใหสงหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากร พรอมจัดสงเอกสารเพือ่ ประกอบ
การพิจารณา ดังนี้
๑.๑ ชื่อและประวัติความสําคัญของพระพุทธรูปสําคัญที่ขอจําลอง
๑.๒ เหตุผลและวัตถุประสงคในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
๑.๓ รูป ลักษณะ ขนาด ของพระพุทธรูปสําคัญที่จะขอจําลอง
๑.๔ จํานวนที่ขอจําลองและชนิดของวัสดุที่ใชจําลอง
๑.๕ ระบุชอื่ ผูรับผิดชอบในการดําเนินการขอจําลอง
ในกรณีที่ผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญดําเนินการจางภาคเอกชน
ดําเนินงานปน – หลอ ใหจัดสงเอกสารเพิ่มเติม คือ ชื่อประติมากร
พรอมประวัตแิ ละผลงานที่เคยดําเนินการปน รูปเหมือนมาแลวกับหนวยงาน
ที่สามารถตรวจสอบได
๑.๖ ถาผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญมอบกรมศิลปากรดําเนินการ ไมตองสง
เอกสารในขอ ๑.๓ และ ๑.๕ แตผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญตองเปน
ผูรับผิดชอบคาใชจา ยในการดําเนินงานทั้งหมด
๒. หลักเกณฑการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและ
การจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
๒.๑ พิจารณาชื่อและประวัติความสําคัญของพระพุทธรูปสําคัญที่ขอจําลอง
๒.๒ พิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงคในการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
๒.๓ พิจารณาประวัติและผลงานของประติมากร
(ในกรณีที่จางภาคเอกชนดําเนินงานปน - หลอ)
๓. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ พิจารณาหลักฐานในขอ ๒ แลว จะใหความเห็นดังนี้
๓.๑ เห็นชอบในหลักการขอจําลองพระพุทธรูปสําคัญ
๓.๒ เห็นชอบ รูป ลักษณะ ขนาด ของพระพุทธรูปที่จะขอจําลอง

๓.๓ เห็นชอบจํานวนทีข่ อจําลองและชนิดของวัสดุที่ใชจําลอง
๓.๔ เห็นชอบประวัตแิ ละผลงานประติมากร
๔. ใหผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญดําเนินการจัดสงรูปตนแบบ (รูปจําลอง)
พระพุทธรูปสําคัญที่ทําดวยขี้ผึ้ง ดินน้ํามัน หรือปูนพลาสเตอร ใหกรมศิลปากร
๕. คณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ จะพิจารณาและใหความเห็นชอบการขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ ตามหลักฐาน
ในขอ ๔
๖. เมื่อคณะกรรมการพิจารณาการสรางอนุสาวรียแหงชาติและการจําลองพระพุทธรูป
สําคัญ พิจารณาเห็นชอบแลว ใหผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญ จัดสงภาพถายรูปตนแบบขนาด
โปสการด รูปดานหนา ดานหลัง ดานขวา และดานซาย จํานวนดานละ ๔ ภาพ เพื่อดําเนินการขอ
พระราชทานพระบรมราชานุญาต
๗. ในกรณีที่พระราชทานพระบรมราชานุญาต หรือ ไมไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต กรมศิลปากรจะแจงใหผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญทราบ
๘. เมื่อไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว จึงจะดําเนินการปน ขยายตนแบบ
พระพุทธรูปสําคัญได ซึ่งในการดําเนินการปนขยายตนแบบ จะตองแจงใหกรมศิลปากรทราบ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองทุกขั้นตอน
๙. ผูขออนุญาตจําลองพระพุทธรูปสําคัญตองจารึกคําวา “จําลอง” ไวทฐี่ านพระพุทธรูป
ที่ขอจําลองดวย
…………………….

