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คู่มือสาํหรับประชาชน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

กระทรวง: กระทรวงสาธารณสขุ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  

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 4  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 7  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย  

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 - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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12.1 บคุคลซึง่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสญัชาตไิทยและมีคณุสมบตัิดงันี ้

 

   - เป็นผู้คิดค้นตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย์แผนไทย 

 

   - เป็นผู้ปรับปรุงหรือพฒันาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย์แผนไทย 

 

   -เป็นผู้ สืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย์แผนไทย 

 

12.2 ไมรั่บจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยเม่ือนายทะเบียนเห็นวา่ 

 

   - เป็นตํารับยาแผนไทยของชาตหิรือตําราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือเป็นตํารับยาแผนไทยทัว่ไปหรือตํารา

การแพทย์แผนไทยทัว่ไป หรือ 

 

   - เป็นตํารับยาแผนไทยส่วนบคุคลท่ีปรุงโดยไมใ่ช้หลกัการแพทย์แผนไทย เชน่ ใช้สารสกดัจากพืช สตัว์ หรือจลุชีพท่ีมิใช่

สารสกดัดัง้เดมิตามธรรมชาต ิหรือใช้วิธีการแปรรูปท่ีมิใช่การแปรรูปอยา่งหยาบ 

 

12.3 เม่ือได้ประกาศคําขอโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิรายใดๆ ณ สํานกังานนายทะเบียน และองค์กรปกครองสว่น

ท้องถ่ินแล้ว หากบคุคลใดเห็นวา่ตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยนัน้ สามารถย่ืนคําคดัค้านตอ่

นายทะเบียนพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานประกอบภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปิดประกาศโฆษณา 

 

12.4 กรณีท่ีมีผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกนัหลายคน 

 

 นายทะเบียนจะกําหนดวนัสอบสวนและแจ้งไปยงัผู้ขอจดทะเบียนทกุคน โดยอาจเรียนผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคํา 

ชีแ้จง หรือสง่เอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเตมิก็ได้ และเม่ือมีผลการวินิจฉยัแล้ว จะแจ้งคําวินิจฉยัไปยงัผู้ขอจะทะเบียนทกุคน 

 

12.5 กรณีท่ีมีผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยอยา่งเดียวกนัหลายคนโดยไมไ่ด้ร่วมกนั 

 

   1) ให้บคุคลซึง่ได้ย่ืนคําขอจดทะเบียนไว้ก่อน เป็นผู้ มีสิทธิจดทะเบียน 

 

   2) หากย่ืนคําขอในวนัและเวลาเดียวกนั ให้ทําความตกลงกนัวา่จะให้บคุคลใดมีสิทธิ หรือมีสิทธิร่วมกนั หากตกลงกนั

ไมไ่ด้ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ให้คูก่รณีนําคดีไปสูศ่าลภายใน 90 วนั นบัแตว่นัสิน้ระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
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กําหนด หากไมดํ่าเนินการให้ยกเลิกคําขอของบคุคลเหลา่นัน้ 

 

12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอทุธรณ์คําสัง่ยกคําขอจดทะเบียนของนายทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองและ

สง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้ วินิจฉยั หากคําสัง่ของนายทะเบียนไมถ่กูต้อง ให้นายทะเบียนดําเนินการ

เก่ียวกบัคําขอจดทะเบียนรายนัน้ตอ่ไป 

 

12.7ระยะเวลาดําเนินการรวม 

 

 - กรณีผู้ ย่ืนคําขอรายเดียว ไมมี่ผู้คดัค้าน ระยะเวลาดําเนินการรวม 74 วนัทําการ 

 

         - กรณีผู้ ย่ืนคําขอรายเดียว มีผู้คดัค้าน ระยะเวลาดําเนินการรวม 89 วนัทําการ 

 

        - กรณีผู้ ย่ืนคําขอหลายราย ไมมี่ผู้คดัค้าน ระยะเวลาดําเนินการรวม 101 วนัทําการ 

 

         - กรณีย่ืนคําขอหลายราย มีผู้คดัค้าน ระยะเวลาดําเนินการรวม 116 วนัทําการ 

 

12.8การไมอ่นญุาตคําขอและการคืนคําขอ 

 

       ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถ

พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัทําบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการ

จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในบนัทึก มิเชน่นัน้จะถือว่าผู้ รับบริการละทิง้คํา

ขอ 

 

หมายเหตขุัน้ตอนการดําเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ

ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนแบบ

คําขอเอกสารหลกัฐาน 

พร้อมชําระคา่ธรรมคําขอ 

2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ

ความครบถ้วนของคําขอ 

และเอกสารหลกัฐาน 

3) ออกใบรับคําขอ 

 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1) ตรวจสอบคณุสมบตัิ 

ผู้ ย่ืนคําขอตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  

2) ตรวจสอบความซํา้ซ้อน

กบัภมูิปัญญาการแพทย์

แผนไทยท่ีได้รับสิทธิไปแล้ว 

3) เสนอคณะอนกุรรมการฯ 

พิจารณาให้ความเห็น 

 
 

22 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

((1) กรณีไมผ่า่น

คณุสมบตั ิจะมี

หนงัสือแจ้งคําสัง่

ยกคําขอจด

ทะเบียนสิทธิฯไป

ยงัผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธิฯ 

ภายใน 30 วนั 

(2) กรณีมีผู้ ย่ืนคํา

ขอร่วมกนัหลาย

คน ต้องมีการ

สอบสวน

ข้อเท็จจริงจากผู้

ย่ืนคําขอทกุคน ซึง่

จะทําให้ขัน้ตอนนี ้

ใช้เวลาเพิ่มขึน้อีก 

27 วนัทําการ 

) 

3) การพิจารณาโดย ประกาศโฆษณาคําขอจด 44 วนัทําการ สํานกังาน ((1)ผู้ประสงค์ขอ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

หนว่ยงานอ่ืน 
 

ทะเบียนสิทธิฯ ณ 

สํานกังานนายทะเบียนและ

ท่ีทําการขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแหง่ 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

คดัค้านให้

ดําเนินการภายใน 

60 วนั นบัแตว่นั

ประกาศ 

(2) เม่ือมีการ

คดัค้าน ให้ผู้ขอจด

ทะเบียนสิทธิและ

ผู้คดัค้าน ชีแ้จง

หรือแสดง

พยานหลกัฐาน

ประกอบการ

พิจารณาโดยนาย

ทะเบียนจะแจ้งผล

การวินิจฉยัภายใน 

30 วนั นบัจาก

วนัท่ีวินิจฉยัเสร็จ

สิน้ 

(3) เม่ือมีการ

คดัค้าน ตามข้อ 2) 

ต้องใช้เวลา

เพิ่มขึน้อีก 15 วนั

ทําการ 

) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ตรวจสอบผลการพิจารณา

และลงนามหนงัสือสําคญั

การจดทะเบียนสิทธิฯ 
 

5 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

- 

5) 
- 
 

แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิ 1 วนัทําการ สํานกังาน ((1) กรณีมีผู้
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ไปยงัผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ 

หรือผู้ เก่ียวข้องแล้วแตก่รณี 

และให้ผู้ ได้รับสิทธิมาชําระ

ธรรมเนียมภายใน 30 วนั 
 

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

คดัค้านต้องชีแ้จง

เหตผุล

ประกอบด้วย 

(2) หากผู้ได้รับ

สิทธิไมม่าชําระ

คา่ธรรมเนียมใน

เวลาท่ีกําหนด จะ

ยกเลิกคําขอจด

ทะเบียนฯ 

) 

6) 

- 
 

ชําระคา่ธรรมเนียมและรับ

หนงัสือสําคญัแสดงการจด

ทะเบียนสิทธิฯ 
 

1 วนัทําการ สํานกังาน

สาธารณสขุ

จงัหวดัตรัง 

((1) อตัรา

คา่ธรรมเนียม

หนงัสือสําคญั

แสดงการจด

ทะเบียนสิทธิฯ 

100 บาท/คําขอ/

รายการ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   74 วนัทําการ 

 

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 2 ชดุ ((1) อาจใช้

เอกสารแสดงตน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อ่ืนๆท่ีทางราชการ

ออกให้ ซึง่มีเลข

ประจําตวั

ประชาชน 

(2) กรณีนิติบคุคล 

ใช้สําเนาบตัร

ประชาชนของ

กรรมการ ผู้จดัการ 

หรือบคุคลซึง่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติ

บคุคล 

) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 2 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ชดุ (กรณีนิติบคุคล ใช้

สําเนาทะเบียน

บ้านของกรรมการ 

ผู้จดัการ หรือ

บคุคลซึง่

รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของนิติ

บคุคล) 

2) 
แบบคําขอจด

ทะเบียนสิทธิใน

- 1 0 ชดุ - 



8/11 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ภมูิปัญญา

การแพทย์แผน

ไทย (ภ.ท.7) 

3) 

หลกัฐานเอกสาร

แสดง

รายละเอียดภมูิ

ปัญญา

การแพทย์แผน

ไทย พร้อมรูป

ถ่าย ภาพสแกน 

หรือสําเนา

หลกัฐานแสดง

รายละเอียดภมูิ

ปัญญา

การแพทย์แผน

ไทย หรือวิธีอ่ืนๆ 

ในลกัษณะ

เชน่เดียวกนั 

- 0 2 ชดุ - 

4) 

สําเนาหนงัสือ

รับรองแสดง

วตัถปุระสงค์ของ

นิตบิคุคลและผู้ มี

อํานาจลงลายมือ

ช่ือแทนนิตบิคุคล

ซึง่เป็นฉบบั

ปัจจบุนั โดยมีคํา

รับรองของผู้ มี

อํานาจให้คํา

รับรองตาม

- 0 1 ชดุ (ผู้ มีอํานาจลงนาม

รับรอง 

(กรณีนิติบคุคล) 

) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎหมายไมเ่กิน

หกเดือนนบัแต่

วนัท่ีออกหนงัสือ

รับรอง 

5) 

ตวัอยา่งตํารับยา

แผนไทยท่ีปรุง

เสร็จพร้อม

สว่นประกอบสิ่ง

ปรุงทัง้หมด 

- 2 0 ชดุ (กรณีย่ืนคําขอจด

ทะเบียนตํารับยา

แผนไทย) 

6) 

ตําราการแพทย์

แผนไทย (ฉบบั

จริง) หรือ

ต้นฉบบั หรือ 

แนบสําเนาตํารา

การแพทย์แผน

ไทยท่ีเช่ือได้ว่า

คดัลอกมาจาก

ต้นฉบบัจริง 

- 1 1 ชดุ (กรณีย่ืนคําขอจด

ทะเบียนตํารา

การแพทย์แผน

ไทย ) 

7) 

หลกัฐานเอกสาร

ท่ีแสดง

รายละเอียดใน

การคิดค้น การ

ปรับปรุงหรือ

พฒันา หรือสืบ

ทอดภมูิปัญญา

การแพทย์แผน

ไทย     (ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ - 

8) 
หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (1) กรณีมีการ

มอบอํานาจ 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) ตดิอากร

แสตมป์ตาม

กฎหมายกําหนด 

) 

9) 

สําเนาบตัร

ประชาชนหรือ

บตัรอ่ืนๆท่ี

ราชการออกให้

ของผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 0 1 ชดุ (กรณีมีการมอบ

อํานาจ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมคาํขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (ชําระค่าธรรมเนียม ณ จุดยืน่คําขอ และอตัราค่าธรรมดงักล่าว เป็นอตัราค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ

ทียื่น่จดทะเบียนฯ)   

 

2) ค่าธรรมเนียมหนังสือสาํคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

หมายเหตุ (จ่ายหลงัจากได้รับหนงัสือแจ้งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากนายทะเบียน และเป็นอตัรา

ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง งานพฒันาบคุลากรและสขุภาพภาคประชาชน

 (งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก )   181 หมูท่ี่ 4  ตําบลบ้านควน  อําเภอเมือง  จงัหวดั

ตรัง 92000  โทรศพัท์ : 075 – 205615 – 22 ตอ่ 331 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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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) แบบคําขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7) 

- 

 

2) หนงัสือสําคญัการจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6) 

- 

 

3) ขัน้ตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยสว่นบคุคล 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

ระยะเวลาในการพิจารณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาจแตกตา่งกนัไปตามบริบทและ

ความซบัซ้อนของภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีมาย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิ 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัตรัง 

สสจ.สธ. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


