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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำตหิรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย
ของชำติ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ. คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
 สถำนที่ให้บริกำร กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
โทรศพัท์ : 02 950 3071 – 6 ตอ่ 118 , 02 580 3195 
/ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
 



2/9 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
12.1 ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาตตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนีด้้วย 
   (1) กรณีผู้ รับอนญุาตเป็นบคุคลธรรมดาต้อง 
        (ก) เป็นผู้บรรลนุิตภิาวะ 
        (ข) มีภมูิล าเนาหรือถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 
        (ค) ไมเ่ป็นบคุลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไมส่มประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
        (ง) ไมเ่คยถกูเพิกถอนใบอนญุาตใดๆ ท่ีออกตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย   
        พ.ศ. 2542 เว้นแตไ่ด้ถกูเพิกถอนใบอนญุาตดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ีย่ืนค าขอ 
        (จ) ไมเ่คยได้รับโทษตามมาตรา 78 เว้นแตพ้่นโทษมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัย่ืนค าขอ 
   (2) กรณีผู้ขอรับอนญุาตเป็นนิตบิคุคล 
        (ก) ต้องมีลกัษณะตาม (1) (ข) (ง) และ (จ) 
        (ข) กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึง่รับผิดชอบในการด าเดนิงานของนิติบคุคลต้องมีลกัษณะตาม (1) 
 
12.2 ผู้อนญุาตอาจก าหนดข้อจ ากดัสิทธิในใบอนญุาต ดงัตอ่ไปนี ้
   (1) ผู้ได้รับอนญุาตต้องใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาตท่ีิได้รับอนญุาต  
ด้วยตนเอง จะให้ผู้ อ่ืนใช้ประโยชน์มิได้ 
   (2) การใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาตติามท่ีได้รับอนญุาตเท่านัน้ 
   (3) การใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาตต้ิองไมเ่ป็นอนัตรายหรือท าให้
เกิดความเสียหายตอ่ถ่ินก าเนิดหรือถ่ินท่ีอยูข่องสมนุไพรตามธรรมชาตริะบบนิเวศของสมนุไพร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 
   (4) ข้อจ ากดัสิทธิอ่ืนตามท่ีผู้อนญุาตเห็นสมควรก าหนดความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
12.3 ผู้ได้รับอนญุาตต้องช าระคา่ตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ต ารายาแผนไทยของชาต ิหรือต าราการแพทย์ แผนไทย
ของชาติ ตามวิธีการและหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการคุ้มครองและสง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยก าหนด 
 
12.4 การไมอ่นญุาตค าขอและการคืนค าขอ 
     ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมค่รบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถพิจารณา
ได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสาารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิโดยผู้ รับบริการจะต้อง
ด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทกึ    มิเชน่นัน้จะถือวา่ผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ 
 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ 
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วนันบัแตว่นัพิจารณาแล้วเสร็จ 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ขออนญุาตย่ืนแบบค า
ขอรับอนญุาตใช้ประโยชน์ฯ 
ตอ่เจ้าหน้าท่ี และช าระ
คา่ธรรมเนียมค าขอ                                   
(2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
รายละเอียดค าขอและ
เอกสารหลกัฐาน 
    - หากถกูต้อง เจ้าหน้าท่ี
รับค าขอและออกใบรับ 
 

60 นาที ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ) 

คา่ธรรมเนียมค า
ขอ 10 บาท 
 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีเสนอค าขอพร้อม
เอกสารหลกัฐาน ท่ีถกูต้อง
และครบถ้วนตอ่ผู้อนญุาต 
 

15 
วนัท าการ 

ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ) 

1) 22 ท าการนบั
แตว่นัท่ีได้รับค า
ขอ/ เอกสาร
หลกัฐานถกูต้อง
และครบถ้วน 
2) สง่ค าขอไปท่ี
กรมพฒันา
การแพทย์แผนไทย
ฯ ให้ด าเนินการตอ่ 

3) 

การลงนาม 
 

ผู้อนญุาตพิจารณาอนญุาต 
และลงนามหนงัสือท่ี
เก่ียวข้อง 
 

15 
วนัท าการ 

ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ 

กรณีไมอ่นญุาต 
จะมีหนงัสือทาง
ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ   
แจ้งค าสัง่ไม่
อนญุาตพร้อม
เหตผุลไปยงัผู้
ขอรับอนญุาต
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีมีค าสัง่
ดงักลา่ว 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

- 
 

แจ้งผู้ขอรับอนญุาตมาช าระ
คา่ธรรมเนียม และท า
สญัญา 
 

3 วนัท าการ ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ) 

(1) ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 
2) ช าระ
คา่ธรรมเนียม
ภายใน 30 วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับ
หนงัสือแจ้ง 
3) แจ้งผู้ขอรับ
อนญุาตได้ 
หลงัจากกลุม่งานฯ 
ได้รับหนงัสือฯจาก
กรมพฒันา
การแพทย์แผนไทย
แล้ว 

5) 

- 
 

1. ผู้ขออนญุาตช าระ
คา่ธรรมเนียม 
2. จดัท าสญัญาการใช้
ประโยชน์จากต ารับยาแผน
ไทยของชาติหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ 

1 วนัท าการ 1. งานการเงิน 
 
2. ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งานคุ้มครอง
ผู้บริโภค  
ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบรีุ) 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   35 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หรือใบแสดงตน
อ่ืนๆ ท่ีทำงรำชกำร
ออกให้ ท่ีมีเลข
ประจ ำตวัประชำชน 
(กรณีบคุคลธรรมดำ) 
2. หรือบตัรประจ ำตวั
อ่ืนท่ีทำงรำชกำรออก
ให้ (ของกรรมกำร 
ผู้จดักำร หรือบคุคล
ซึง่รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของนิติ
บคุคล) 
 

2) 

ส ำเนำทะเบียน
บ้ำน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ชดุ 1. กรณีบคุคล
ธรรมดำ 
2. กรณีของนิตบิคุคล
ใช้ทะเบียนบ้ำน ของ
กรรมกำร ผู้จดักำร 
หรือบคุคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำน 

3) 

บตัรประจ ำตวั
ข้ำรำชกำรหรือ
พนกังำนองค์กำร
ของรัฐ 

- 0 1 ชดุ กรณีผู้ขอรับอนญุำต
เป็นสว่นรำชกำร
รัฐวิสำหกิจ องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
หรือหน่วยงำนอ่ืนใด
ของรัฐ ซึง่อำจใช้บตัร
ประจ ำตวัเจ้ำหน้ำท่ี
รัฐวิสำหกิจ องค์กร
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ปกครองสว่นท้องถ่ิน 
หรือหน่วยงำนอ่ืนใด
ของรัฐ หรือค ำสัง่แตง่
ให้ด ำรงต ำแหนง่
หวัหน้ำหนว่ยงำน
ของรัฐแหง่นัน้แทนได้ 

4) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ กรณีผู้ขออนญุำต
เป็นนิติบคุคล 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำรับรองวำ่ผู้ขอรับ
อนญุำตจะเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จำกต ำรับยำ
แผนไทยของชำตหิรือ
ต ำรำกำรแพทย์แผน
ไทยของชำตินัน้ด้วย
ตนเอง 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
ข้อเสนอเก่ียวกบั
แผนกำรด ำเนินงำน 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
หนงัสือมอบอ ำนำจ - 1 0 ชดุ กรณีผู้ขอรับ

อนญุำต 
มอบอ ำนำจ 

4) 

ส ำเนำบตัรประชำชน
หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีรำชกำร
ออกให้ของผู้ รับมอบ
อ ำนำจ 

- 0 1 ชดุ กรณีผู้ขอรับ
อนญุำต 
มอบอ ำนำจ 
 

5) 
ส ำเนำหนงัสือรับรอง
แสดงวตัถปุระสงค์ของ
นิตบิคุคลและผู้ มีอ ำนำจ

- 0 1 ชดุ กรณีผู้ขอ
อนญุำตเป็นนิติ
บคุคล 
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ลงลำยมือช่ือแทนนิติ
บคุคลซึง่เป็นฉบบั
ปัจจบุนั โดยมีค ำรับรอง
ของผู้ มีอ ำนำจให้ค ำ
รับรองตำมกฎหมำยไม่
เกินหกเดือนนบัแตว่นัท่ี
ออกหนงัสือรับรองนัน้ 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค ำขอรับอนุญำต 

ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   

2) ใบอนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำตหิรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำต ิ 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเองท่ี กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 

หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรศพัท์ 02 580 3195 , 02 950 3071 ตอ่ 118 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  โทรสาร 02 580 3195 , 02 950 3071 ตอ่ 118 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน E-mail : patpanthai.nont@gmail.com 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ขัน้ตอนและรายละเอียดการขออนญุาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผน

ไทยของชาติ ตามกฎกระทรวงการขอรับอนญุาตและการอนญุาต ข้อจ ากดัสิทธิ และคา่ตอบแทนการใช้
ประโยชน์  จากต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
 

19. หมำยเหตุ 
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วันท่ีพมิพ์ 02/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย ภญ. ทิพย์รดา ทิพย์ธราสกลุ 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
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ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  

จากต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1 ผู้ขอรับอนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ 
และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท 

 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบรีุ 

 

 1.2 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบรายละเอียดค าขอและเอกสาร 
 

แจ้งผู้ขออนุญาต เพ่ือแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพ่ิมเติมภายใน 30 วัน 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ยื่นใหม่ 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและออกใบรบั 

 
 2. เจ้าหน้าที่เสนอค าขอต่อผู้อนุญาต 

ที่ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 

15 วันท าการ 

 3.ผู้อนุญาตพิจารณา 
ไม่อนุญาต 

มีหนังสือทางไปรษณีย์แจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ไปยังผู้ขอรับอนุญาตภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

 

ถูกต้อง 

อนุญาต 

11 วันท าการ 

60 นาที 

1 วันท าการ 

 

 

1.1 ผู้ขอรับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

1.2 เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยา     
แผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

1.3 จัดท าสัญญาการใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทย
ของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

4. แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม และท าสัญญา 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

3 วันท าการ 


