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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดันนทบรีุ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหนว่ยงาน  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน  
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 การจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
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) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 12.1 บคุคลซึง่มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสญัชาตไิทยและมีคณุสมบตัิดงันี  ้
         - เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
         - เป็นผู้ปรับปรุงหรือพฒันาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
         - เป็นผู้ สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
 
12.2 ไมรั่บจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยเม่ือนายทะเบียนเห็นวา่ 
         - เป็นต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาตหิรือเป็นต ารับยาแผนไทยทัว่ไปหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยทัว่ไป หรือ 
         - เป็นต ารับยาแผนไทยสว่นบคุคลท่ีปรุงโดยไมใ่ช้หลกัการแพทย์แผนไทย เชน่ ใช้สารสกดัจากพืช สตัว์ หรือจลุชีพท่ี
มิใชส่ารสกดัดัง้เดมิตามธรรมชาต ิหรือใช้วิธีการแปรรูปท่ีมิใชก่ารแปรรูปอยา่งหยาบ 
 
12.3 เม่ือได้ประกาศค าขอโฆษณาค าขอจดทะเบียนสิทธิรายใดๆ ณ ส านกังานนายทะเบียน และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินแล้ว หากบคุคลใดเห็นวา่ตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยนัน้ สามารถย่ืนค าคดัค้านตอ่
นายทะเบียนพร้อมทัง้แสดงหลกัฐานประกอบภายใน 60 วนั นบัจากวนัท่ีมีการปิดประกาศโฆษณา 
 
12.4 กรณีท่ีมีผู้ ย่ืนค าขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกนัหลายคน 
        นายทะเบียนจะก าหนดวนัสอบสวนและแจ้งไปยงัผู้ขอจดทะเบียนทกุคน โดยอาจเรียนผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยค า 
ชีแ้จง หรือสง่เอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเตมิก็ได้ และเม่ือมีผลการวินิจฉยัแล้ว จะแจ้งค าวินิจฉยัไปยงัผู้ขอจะทะเบียนทกุคน 
 
12.5 กรณีท่ีมีผู้ ย่ืนค าขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยอยา่งเดียวกนัหลายคนโดยไมไ่ด้ร่วมกนั 
       1) ให้บคุคลซึง่ได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนไว้ก่อน เป็นผู้ มีสิทธิจดทะเบียน 
       2) หากย่ืนค าขอในวนัและเวลาเดียวกนั ให้ท าความตกลงกนัว่าจะให้บคุคลใดมีสิทธิ หรือมีสิทธิร่วมกนั หากตกลง
กนัไมไ่ด้ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนก าหนด ให้คูก่รณีน าคดีไปสูศ่าลภายใน 90 วนั นบัแตว่นัสิน้ระยะเวลาท่ีนายทะเบียน
ก าหนด หากไมด่ าเนินการให้ยกเลิกค าขอของบคุคลเหลา่นัน้ 
 
12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอทุธรณ์ค าสัง่ยกค าขอจดทะเบียนของนายทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองและ
สง่เสริมภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้วินิจฉยั หากค าสัง่ของนายทะเบียนไมถ่กูต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการ
เก่ียวกบัค าขอจดทะเบียนรายนัน้ตอ่ไป 
 
12.7 ระยะเวลาด าเนินการรวม 
        - กรณีผู้ ย่ืนค าขอรายเดียว ไมมี่ผู้คดัค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 74 วนัท าการ 
         - กรณีผู้ ย่ืนค าขอรายเดียว มีผู้คดัค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 89 วนัท าการ 
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         - กรณีผู้ ย่ืนค าขอหลายราย ไมมี่ผู้คดัค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 101 วนัท าการ 
         - กรณีย่ืนค าขอหลายราย มีผู้คดัค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 116 วนัท าการ 
 
12.8 การไมอ่นญุาตค าขอและการคืนค าขอ 
       ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตใุห้ไมส่ามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ โดยผู้ รับบริการ
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในบนัทึก มิเช่นนัน้จะถือว่าผู้ รับบริการละทิง้ค าขอ 
หมายเหต ุขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีได้รับเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว  
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ขอจดทะเบียนย่ืนแบบ
ค าขอเอกสารหลกัฐาน 
พร้อมช าระคา่ธรรมเนียมค า
ขอ 
2) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ความครบถ้วนของค าขอ 
และเอกสารหลกัฐาน 
3) ออกใบรับค าขอ 

1 วนัท าการ ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ) 

 

2) 

การพิจารณา 
 

1) ตรวจสอบคณุสมบตัิ 
ผู้ ย่ืนค าขอตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  
2) ตรวจสอบความซ า้ซ้อน
กบัภมูิปัญญาการแพทย์
แผนไทยท่ีได้รับสิทธิไปแล้ว 
3) เสนอผู้ มีอ านาจ 
พิจารณาให้ความเห็น 
 
 

22 วนัท าการ ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ) 

1) กรณีไมผ่า่น
คณุสมบตั ิจะมี
หนงัสือแจ้งค าสัง่
ยกค าขอจด
ทะเบียนสิทธิฯไป
ยงัผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ 
ภายใน 30 วนั 
2) กรณีมีผู้ ย่ืนค า
ขอร่วมกนัหลาย
คน ต้องมีการ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

สอบสวน
ข้อเท็จจริงจากผู้
ย่ืนค าขอทกุคน ซึง่
จะท าให้ขัน้ตอนนี ้
ใช้เวลาเพิ่มขึน้อีก 
27 วนัท าการ 
3)ตรวจสอบ
คณุสมบตัฯิ และ 
การตรวจสอบ
ความซ า้ซ้อนฯ 
ต้องสอบถามไปท่ี
กรมพฒันา
การแพทย์แผน
ไทยฯ  

3) 

การพิจารณาโดย
หนว่ยงานอ่ืน 
 

ประกาศโฆษณาค าขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ ณ 
ส านกังานนายทะเบียนและ
ท่ีท าการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินทกุแหง่ 
 

37 วนัท าการ กรมพฒันา
การแพทย์แผน
ไทยฯ 

1) ผู้ประสงค์ขอ
คดัค้านให้
ด าเนินการภายใน 
60 วนั นบัแตว่นั
ประกาศ 
2) เม่ือมีการ
คดัค้าน ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิและ
ผู้คดัค้าน ชีแ้จง
หรือแสดง
พยานหลกัฐาน
ประกอบการ
พิจารณาโดยนาย
ทะเบียนจะแจ้งผล
การวินิจฉยัภายใน 
30 วนั นบัจาก
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

วนัท่ีวินิจฉยัเสร็จ
สิน้ 
3) เม่ือมีการ
คดัค้าน ตามข้อ 2) 
ต้องใช้เวลา
เพิ่มขึน้อีก 15 วนั
ท าการ 

4) 

การลงนาม 
 

ตรวจสอบผลการพิจารณา
และลงนามหนงัสือส าคญั
การจดทะเบียนสิทธิฯ 
 

10 วนัท าการ กรมพฒันา
การแพทย์แผน
ไทยฯ 

 

5) 

- 
 

แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิ
ไปยงัผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ 
หรือผู้ เก่ียวข้องแล้วแตก่รณี 
และให้ผู้ ได้รับสิทธิมาช าระ
ธรรมเนียมภายใน 30 วนั 
 

3 วนัท าการ ส านกังานนาย
ทะเบียนจงัหวดั 
(กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ) 

1) กรณีมีผู้คดัค้าน 
ต้องชีแ้จงเหตผุล
ประกอบด้วย 
2) หากผู้ได้รับ
สิทธิไมม่าช าระ
คา่ธรรมเนียมใน
เวลาท่ีก าหนด จะ
ยกเลิกค าขอจด
ทะเบียนฯ 
3) แจ้งผลการ
พิจารณาได้
หลงัจากกลุม่งาน
ฯ ได้รับผลการ
พิจารณาและ
หนงัสือส าคญัการ
จดทะเบียนสิทธิฯ 
จากกรมพฒันา
การแพทย์แผน
ไทยฯ แล้ว 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

6) 

- 
 

6.1 ช าระคา่ธรรมเนียม 
 
 
 
6.2 รับหนงัสือส าคญัแสดง
การจดทะเบียนสิทธิฯ 
 

1 วนัท าการ 6.1 งานการเงิน 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ 
6.2 ส านกังาน
นายทะเบียน
จงัหวดั 
(กลุม่งาน
คุ้มครองผู้บริโภค 
ส านกังาน
สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรีุ) 

1) อตัรา
คา่ธรรมเนียม
หนงัสือส าคญั
แสดงการจด
ทะเบียนสิทธิฯ 
100 บาท/ค าขอ/
รายการ 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   74 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 2 ชดุ 1) อำจใช้เอกสำร
แสดงตนอ่ืนๆท่ี
ทำงรำชกำรออก
ให้ ซึง่มีเลข
ประจ ำตวั
ประชำชน 
2) กรณีนิติบคุคล 
ใช้ส ำเนำบตัร
ประชำชนของ
กรรมกำร ผู้จดักำร 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือบคุคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของนิติ
บคุคล 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 2 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำร
ปกครอง 

0 2 ชดุ กรณีนิติบคุคล ใช้
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของกรรมกำร 
ผู้จดักำร หรือ
บคุคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ด ำเนินงำนของนิติ
บคุคล 

2) 
แบบค ำขอจดทะเบียนสิทธิ
ในภมูิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทย (ภ.ท.7) 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หลกัฐำนเอกสำรแสดง
รำยละเอียดภมูิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย พร้อมรูป
ถ่ำย ภำพสแกน หรือส ำเนำ
หลกัฐำนแสดงรำยละเอียด
ภมูิปัญญำกำรแพทย์แผน
ไทย หรือวิธีอ่ืนๆ ในลกัษณะ
เชน่เดียวกนั 

- 0 2 ชดุ - 

4) ส ำเนำหนงัสือรับรองแสดง - 0 1 ชดุ ผู้ มีอ ำนำจลงนำม
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ที่ รำยกำรเอกสำรย่ืน
เพิ่มเตมิ 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วตัถปุระสงค์ของนิติบคุคล
และผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นฉบบั
ปัจจบุนั โดยมีค ำรับรองของ
ผู้ มีอ ำนำจให้ค ำรับรองตำม
กฎหมำยไมเ่กินหกเดือนนบั
แตว่นัท่ีออกหนงัสือรับรอง 

รับรอง 
(กรณีนิติบคุคล) 
 

5) 
ตวัอยำ่งต ำรับยำแผนไทยท่ี
ปรุงเสร็จพร้อมสว่นประกอบ
สิ่งปรุงทัง้หมด 

- 2 0 ชดุ กรณีย่ืนค ำขอจด
ทะเบียนต ำรับยำ
แผนไทย 

6) 

ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย 
(ฉบบัจริง) หรือต้นฉบบั หรือ 
แนบส ำเนำต ำรำกำรแพทย์
แผนไทยท่ีเช่ือได้วำ่คดัลอก
มำจำกต้นฉบบัจริง 

- 1 1 ชดุ กรณีย่ืนค ำขอจด
ทะเบียนต ำรำ
กำรแพทย์แผน
ไทย  

7) 

หลกัฐำนเอกสำรท่ีแสดง
รำยละเอียดในกำรคดิค้น 
กำรปรับปรุงหรือพฒันำ หรือ
สืบทอดภมูิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย     (ถ้ำมี) 

- 0 1 ชดุ - 

8) 

หนงัสือมอบอ ำนำจ - 1 0 ชดุ 1) กรณีมีกำรมอบ
อ ำนำจ 
2) ตดิอำกร
แสตมป์ตำม
กฎหมำยก ำหนด 

9) 
ส ำเนำบตัรประชำชนหรือ
บตัรอ่ืนๆท่ีรำชกำรออกให้
ของผู้ รับมอบอ ำนำจ 

- 0 1 ชดุ กรณีมีกำรมอบ
อ ำนำจ 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมค ำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (อตัราค่าธรรมดงักล่าว เป็นอตัราค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการที่ยืน่จดทะเบียนฯ)   
 

2) ค่ำธรรมเนียมหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (จ่ายหลงัจากได้รับหนงัสือแจ้งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากนายทะเบียน และเป็นอตัรา
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 สง่จดหมายทางไปรษณย์ไปยงั กลุม่งานคุ้มครองผู้บริโภค ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดั

นนทบรีุ หมู ่8 ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ 11000 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7) 

- 
 

2) หนงัสือส าคญัการจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6) 
- 
 

3) ขัน้ตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยสว่นบคุคล 
- 
 

19. หมำยเหตุ 
ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนสิทธิในภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาจแตกตา่งกนัไปตามบริบทและ
ความซบัซ้อนของภมูิปัญญาการแพทย์แผนไทยท่ีมาย่ืนขอจดทะเบียนสิทธิ 
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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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1) แบบค ำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7) 
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2) หนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6) 
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1.1 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบค ำขอเอกสำร
หลักฐำนพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียมค ำขอ 

10 บำท/ค ำขอ/รำยกำร 

1 วันท ำกำร 

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

แจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอส่งเอกสำร
เพิ่มเติมภำยใน 30 วัน 

ไม่ครบ 

1.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถว้น 
ของค ำขอและเอกสำร 

 

 

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตำมมำตรำ21และมำตรำ22 

2.2 ตรวจสอบควำมซ  ำซ้อนกับ 
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 

ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว 
2.3 เสนอคณะท ำงำน 
พิจำรณำให้ควำมเห็น 

 

มีหนังสือแจ้งค ำสั่งยกค ำขอ 
จดทะเบียนสิทธิภำยใน 30 วัน 

 
ไม่ผ่ำนหลักเกณฑ์ 

22 วันท ำกำร 

37 วันท ำกำร 

ส ำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
/ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

1.3 เจ้ำหนำ้ทีอ่อกใบรับค ำขอ 

 

ครบ 

ถูกต้อง 

ผ่ำนหลักเกณฑ ์

กรณีผู้ยื่นค ำขอร่วมกันหลำยคน 

สอบสวนข้อเท็จจริง 
จำกผู้ยื่นค ำขอทุกคน  
(27 วันท ำกำร) 

3. ประกำศโฆษณำค ำขอจดทะเบียน 
ณ ส ำนักงำนนำยทะเบียน 

และที่ท ำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 

1)ผู้ประสงค์ขอคัดค้ำนให้ด ำเนินกำร
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันประกำศ 
2) เมื่อมีกำรคัดค้ำน ให้ผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและผู้คัดค้ำน ชี แจงหรือแสดง
พยำนหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำโดย
นำยทะเบยีนจะแจ้งผลกำรวินจิฉัยภำยใน 
30 วัน นับจำกวันที่วินิจฉัยเสร็จสิ น 
(กำรวินิจฉัยใช้เวลำ 15 วันท ำกำร) 

กรณีมีผู้คัดค้ำน 

4. ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ 
และลงนำมหนังสือส ำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิฯ 

5. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้สิทธิไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ หรือผู้เกี่ยวข้องแลว้แต่กรณี และ
ให้ผู้ได้รับสิทธิมำช ำระธรรมเนียมภำยใน 30 วัน 

10 วันท ำกำร 

3 วันท ำกำร 

1 วันท ำกำร 
ไม่ช ำระค่ำธรรมเนียม 

6. ช ำระค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
และรับหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบยีนสิทธิฯ 
 


