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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตาํรับยาแผนไทยของชาตหิรือตาํราการแพทย์แผน

ไทยของชาติ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผน

ไทยของชาติ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง งานพฒันาบคุลากรและสขุภาพภาคประชาชน       (งาน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ) 

181 หมู่ที ่4  ตําบลบา้นควน  อําเภอเมือง  จงัหวดัตรัง 92000 

โทรศพัท์ : 075 – 205615 – 22 ต่อ 331 

/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

12.1 ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาตตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 

 

   (1) กรณีผู้ รับอนญุาตเป็นบคุคลธรรมดาต้อง 

 

 (ก) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ 

 

 (ข) มีภมูิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

 

 (ค) ไมเ่ป็นบคุลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 

 (ง) ไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญุาตใดๆ ท่ีออกตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

พ.ศ. 2542 เว้นแตไ่ด้ถกูเพิกถอนใบอนญุาตดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัท่ีย่ืนคําขอ 

 

 (จ) ไมเ่คยได้รับโทษตามมาตรา 78 เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อนวนัย่ืนคําขอ 

 

   (2) กรณีผู้ขอรับอนญุาตเป็นนิตบิคุคล 

 

 (ก) ต้องมีลกัษณะตาม (1) (ข) (ง) และ (จ) 

 

 (ข) กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการดําเดนิงานของนิติบคุคลต้องมีลกัษณะตาม (1) 

 

12.2 ผู้อนญุาตอาจกําหนดข้อจํากดัสิทธิในใบอนญุาต ดงัตอ่ไปนี ้

 

   (1) ผู้ได้รับอนญุาตต้องใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาตท่ีิได้รับอนญุาต

ด้วยตนเอง จะให้ผู้ อ่ืนใช้ประโยชน์มิได้ 

 

   (2) การใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาตติามท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ 

 

   (3) การใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาตต้ิองไมเ่ป็นอนัตรายหรือทําให้

เกิดความเสียหายตอ่ถ่ินกําเนิดหรือถ่ินท่ีอยูข่องสมนุไพรตามธรรมชาตริะบบนิเวศของสมนุไพร ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 

 

   (4) ข้อจํากดัสิทธิอ่ืนตามท่ีผู้อนญุาตเห็นสมควรกําหนดความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

 

12.3 ผู้ได้รับอนญุาตต้องชําระคา่ตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ตํารายาแผนไทยของชาต ิหรือตําราการแพทย์ แผนไทย

ของชาติ ตามวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยกําหนด 

 

12.4การไมอ่นญุาตคําขอและการคืนคําขอ 

 

   ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา

ได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทกึ    มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้คําขอ 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ขออนญุาตย่ืนแบบคํา

ขอรับอนญุาตใช้ประโยชน์ฯ 

ตอ่เจ้าหน้าท่ี และชําระ

คา่ธรรมเนียมคําขอ                                   

(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

รายละเอียดคําขอและ

เอกสารหลกัฐาน 

    - หากถกูต้อง เจ้าหน้าท่ี

รับคําขอและออกใบรับ 

 
 

60 นาที สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(คา่ธรรมเนียมคํา

ขอ 10 บาท 

) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอคําขอพร้อม

เอกสารหลกัฐาน  ท่ีถกูต้อง

และครบถ้วน       ตอ่ผู้

อนญุาต 
 

22 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

(22 ทําการนบัแต่

วนัท่ีได้รับคําขอ/

เอกสารหลกัฐาน

ถกูต้องและ

ครบถ้วน 

) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาต 

และลงนามหนงัสือท่ี

เก่ียวข้อง 
 

10 วนัทําการ สํานกังาน

ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ 

(กรณีไมอ่นญุาต 

จะมีหนงัสือทาง

ไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบ

รับ   แจ้งคําสัง่ไม่

อนญุาตพร้อม

เหตผุลไปยงัผู้

ขอรับอนญุาต

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีมีคําสัง่

ดงักลา่ว 

) 

4) 

- 
 

แจ้งผู้ขอรับอนญุาตมาชําระ

คา่ธรรมเนียม และทํา

สญัญา 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

ปลดักระทรวง

สาธารณสขุ 

(1) ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตอบ

รับ 

2) ชําระ

คา่ธรรมเนียม

ภายใน 30 วนั นบั

แตว่นัท่ีได้รับ

หนงัสือแจ้ง) 

5) 
- 
 

1. ผู้ขออนญุาตชําระ

คา่ธรรมเนียม 

1 วนัทําการ สํานกังาน

ปลดักระทรวง

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2. เจ้าหน้าท่ีออกใบอนญุาต

ให้ใช้ประโยชน์ฯ 

3. จดัทําสญัญาการใช้

ประโยชน์จากตํารับยาแผน

ไทยของชาติหรือตํารา

การแพทย์แผนไทยของชาติ 

 
 

สาธารณสขุ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   35 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (1. หรือใบแสดง

ตนอ่ืนๆท่ีทาง

ราชการออกให้ ท่ี

มีเลขประจําตวั

ประชาชน(กรณี

บคุคลธรรมดา) 

2. หรือบตัร

ประจําตวัอ่ืนท่ีทาง

ราชการออกให้

(ของกรรมการ 

ผู้จดัการ หรือ

บคุคลซึง่
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของ

(นิตบิคุคล)) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ (1. กรณีบคุคล

ธรรมดา 

2. กรณีของนิติ

บคุคลใช้ทะเบียน

บ้าน ของ

กรรมการ ผู้จดัการ 

หรือบคุคลซึง่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินงาน 

) 

3) 

บตัรประจําตวั

ข้าราชการหรือ

พนกังานองค์การ

ของรัฐ 

- 0 1 ชดุ ((กรณีผู้ขอรับ

อนญุาตเป็นส่วน

ราชการ

รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน หรือ

หนว่ยงานอ่ืนใด

ของรัฐ) ซึง่อาจใช้

บตัรประจําตวั

เจ้าหน้าท่ี

รัฐวิสาหกิจ 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน หรือ

หนว่ยงานอ่ืนใด

ของรัฐ หรือคําสัง่

แตง่ให้ดํารง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตําแหนง่หวัหน้า

หนว่ยงานของรัฐ

แหง่นัน้แทนได้) 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

เป็นนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คํารับรองวา่ผู้

ขอรับอนญุาตจะ

เป็นผู้ใช้

ประโยชน์จาก

ตํารับยาแผนไทย

ของชาตหิรือ

ตําราการแพทย์

แผนไทยของชาติ

นัน้ด้วยตนเอง 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ข้อเสนอเก่ียวกบั

แผนการ

ดําเนินงาน 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (กรณีผู้ขอรับ

อนญุาต 

มอบอํานาจ 

) 

4) 

สําเนาบตัร

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนๆท่ี

ราชการออกให้

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขอรับ

อนญุาต 

มอบอํานาจ 

) 



8/9 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 

5) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองแสดง

วตัถปุระสงค์ของ

นิตบิคุคลและผู้ มี

อํานาจลงลายมือ

ช่ือแทนนิตบิคุคล

ซึง่เป็นฉบบั

ปัจจบุนั โดยมีคํา

รับรองของผู้ มี

อํานาจให้คํา

รับรองตาม

กฎหมายไมเ่กิน

หกเดือนนบัแต่

วนัท่ีออกหนงัสือ

รับรองนัน้ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

เป็นนิติบคุคล) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1)  คาํขอรับอนุญาต 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   

 

2)  ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตาํรับยาแผนไทยของชาตหิรือตาํราการแพทย์แผนไทยของชาต ิ 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 



9/9 
 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง งานพฒันาบคุลากรและสขุภาพภาคประชาชน 

    (งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)      

 181 หมูท่ี่ 4 ตําบลบ้านควน อําเภอเมือง จงัหวดัตรัง 92000     

 โทรศพัท์ 075 – 205 615 – 22 ตอ่ 331 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) ขัน้ตอนและรายละเอียดการขออนญุาตใช้ประโยชน์จากตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผน

ไทยของชาติ ตามกฎกระทรวงการขอรับอนญุาตและการอนญุาต ข้อจํากดัสิทธิ และคา่ตอบแทนการใช้

ประโยชน์  จากตํารับยาแผนไทยของชาติและตําราการแพทย์แผนไทยของชาต ิ

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


