คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรขออนุญำตใช้ ประโยชน์ จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรือตำรำกำรแพทย์ แผน
ไทยของชำติ
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 ผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำตตำมหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1) กรณีผ้ รู ับอนุญำตเป็ นบุคคลธรรมดำต้ อง
(ก) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ ำวะ
(ข) มีภมู ิลำเนำหรื อถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
(ค) ไม่เป็ นบุคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ คนไร้ ควำมสำมำรถหรื อคนเสมือนไร้ ควำมสำมำรถ
(ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใดๆ ที่ออกตำมพระรำชบัญญัติค้ มุ ครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542 เว้ นแต่ได้ ถกู เพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอ
(จ) ไม่เคยได้ รับโทษตำมมำตรำ 78 เว้ นแต่พ้นโทษมำแล้ วไม่น้อยกว่ำสองปี ก่อนวันยื่นคำขอ
(2) กรณีผ้ ขู อรับอนุญำตเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ต้ องมีลกั ษณะตำม (1) (ข) (ง) และ (จ)
(ข) กรรมกำร ผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเดินงำนของนิติบคุ คลต้ องมีลกั ษณะตำม (1)
12.2 ผู้อนุญำตอำจกำหนดข้ อจำกัดสิทธิในใบอนุญำต ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ได้ รับอนุญำตต้ องใช้ ประโยชน์จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติที่ได้ รับ
อนุญำตด้ วยตนเอง จะให้ ผ้ อู ื่นใช้ ประโยชน์มิได้
(2) กำรใช้ ประโยชน์จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติตำมที่ได้ รับอนุญำตเท่ำนัน้
(3) กำรใช้ ประโยชน์จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติต้องไม่เป็ นอันตรำยหรื อทำให้
เกิดควำมเสียหำยต่อถิ่นกำเนิดหรื อถิ่นที่อยูข่ องสมุนไพรตำมธรรมชำติระบบนิเวศของสมุนไพร ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของสิ่งแวดล้ อม
(4) ข้ อจำกัดสิทธิอื่นตำมที่ผ้ อู นุญำตเห็นสมควรกำหนดควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร
12.3 ผู้ได้ รับอนุญำตต้ องชำระค่ำตอบแทนจำกกำรใช้ ประโยชน์ตำรำยำแผนไทยของชำติ หรื อตำรำกำรแพทย์ แผนไทย
ของชำติ ตำมวิธีกำรและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยกำหนด
12.4กำรไม่อนุญำตคำขอและกำรคืนคำขอ

ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถพิจำรณำ
ได้ เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำำรหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริกำรจะต้ อง
ดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ้งคำขอ
หมำยเหตุขนตอนกำรด
ั้
ำเนินงำนตำมคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลำตังแต่
้ เจ้ ำหน้ ำที่ได้ รับเอกสำรถูกต้ องครบถ้ วนตำมที่ระบุ
ไว้ ในคูม่ ือประชำชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลกำรพิจำรณำภำยใน 7 วันนับแต่วนั พิจำรณำแล้ วเสร็จ
ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
สถานที่ให้ บริการ
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
ถนนพรหมเทพ ตาบลในเมื อง อาเภเมื อง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ : 045-262692 ต่อ 2101 E-mail :
thaiwisdom.ubon@gmail.com/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์
ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 35 วัน
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
(1) ผู้ขออนุญำตยื่นแบบคำขอรับอนุญำตใช้ ประโยชน์ฯ ต่อ
เจ้ ำหน้ ำที่ และชำระค่ำธรรมเนียมคำขอ
(2) เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบรำยละเอียดคำขอและเอกสำร
หลักฐำน
- หำกถูกต้ อง เจ้ ำหน้ ำที่รับคำขอและออกใบรับ
(หมายเหตุ: (1)ค่าธรรมเนียมคาขอ 10 บาท/ รายการ

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

2)

3)

4)

5)

ขัน้ ตอน
2) กรณี เอกสารไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผูข้ อ
อนุญาตแก้ไขหรื อส่งเอสารเพิ่มเติ มภายใน 30 วัน
3)หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, งานการเงิ น))
กำรพิจำรณำ
เจ้ ำหน้ ำที่เสนอคำขอพร้ อมเอกสำรหลักฐำน ที่ถกู ต้ องและ
ครบถ้ วน ต่อผู้อนุญำต
(หมายเหตุ: (1. 22 ทาการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รับคาขอ/เอกสาร
หลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
2. หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ผู้อนุญำตพิจำรณำอนุญำต และลงนำมหนังสือที่เกี่ยวข้ อง
(หมายเหตุ: (1. กรณี ไม่อนุญาต จะมี หนังสื อทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ แจ้งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมเหตุผลไป
ยังผูข้ อรับอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีม่ ี คาสัง่
ดังกล่าว
2. หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก))
แจ้ งผู้ขอรับอนุญำตมำชำระค่ำธรรมเนียม และทำสัญญำ
(หมายเหตุ: (1) ทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ
2) ชาระค่าธรรมเนี ยมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รับ
หนังสือแจ้ง
3) หน่วยงานรับผิ ดชอบ: งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก))
1. ผู้ขออนุญำตชำระค่ำธรรมเนียม

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

22 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

10 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

ขัน้ ตอน
2. เจ้ ำหน้ ำที่ออกใบอนุญำตให้ ใช้ ประโยชน์ฯ
3. จัดทำสัญญำกำรใช้ ประโยชน์จำกตำรับยำแผนไทยของ
ชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
(หมายเหตุ: (1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติ หรื อตาราการแพทย์
แผนไทยของชาติ 200 บาท/ รายการ
2) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, งานการเงิ น))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (1. หรื อใบแสดงตนอื่นๆที่ทำงรำชกำรออกให้ ที่มีเลข
ประจำตัวประชำชน
(กรณีบคุ คลธรรมดำ)
2. หรื อบัตรประจำตัวอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ (ของกรรมกำร
ผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิตบิ คุ คล))
2) สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (1. กรณีบคุ คลธรรมดำ
2. กรณีของนิตบิ คุ คลใช้ ทะเบียนบ้ ำน ของกรรมกำร ผู้จดั กำร หรื อ
บุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำน)
3) บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำรหรือพนักงำนองค์ กำรของรัฐ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
กรมกำรปกครอง

กรมกำรปกครอง

-

ลำดับ

4)

5)

6)

7)

8)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หมำยเหตุ ((กรณีผ้ ขู อรับอนุญำตเป็ นส่วนรำชกำรรัฐวิสำหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรื อหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ) ซึง่ อำจใช้
บัตรประจำตัวเจ้ ำหน้ ำที่รัฐวิสำหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หรื อหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ หรื อคำสัง่ แต่งให้ ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำ
หน่วยงำนของรัฐแห่งนันแทนได้
้
)
หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผ้ ขู ออนุญำตเป็ นนิตบิ คุ คล)
คำรั บรองว่ ำผู้ขอรั บอนุญำตจะเป็ นผู้ใช้ ประโยชน์ จำกตำรั บยำ
แผนไทยของชำติหรือตำรำกำรแพทย์ แผนไทยของชำตินัน้
ด้ วยตนเอง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ข้ อเสนอเกี่ยวกับแผนกำรดำเนินงำน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผ้ ขู อรับอนุญำตมอบอำนำจ)
สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรอื่นๆที่รำชกำรออกให้ ของผู้รับ
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผ้ ขู อรับอนุญำตมอบอำนำจ)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
9) สำเนำหนังสือรั บรองแสดงวัตถุประสงค์ ของนิตบิ ุคคลและผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นฉบับปั จจุบัน โดยมี
คำรั บรองของผู้มีอำนำจให้ คำรั บรองตำมกฎหมำยไม่ เกินหก
เดือนนับแต่ วันที่ออกหนังสือรับรองนัน้
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผ้ ขู ออนุญำตเป็ นนิตบิ คุ คล)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
1) คำขอรับอนุญำต
ค่ ำธรรมเนียม 10 บำท
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ))
2) ใบอนุญำตให้ ใช้ ประโยชน์ จำกตำรั บยำแผนไทยของชำติหรื อ ค่ ำธรรมเนียม 200 บำท
ตำรำกำรแพทย์ แผนไทยของชำติ
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ))
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) งำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหม
เทพ ตำบลในเมือง อำเภเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ : 045-262692 ต่อ 2101 E-mail :
thaiwisdom.ubon@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
2) สำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย อำคำร 3 ชัน้ 7 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก ถนนติวำนนท์ ตำบลตลำดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(หมายเหตุ: -)
3) สำนักค้ ุุมครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 02-149-5607,02-1495608
(หมายเหตุ: -)
4) สำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย โทรสำร 02-591-1095

ลำดับ
5)

6)

7)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: -)
E-mail : thaiwisdom.dtam@gmail.com
(หมายเหตุ: (เป็ นอีเมลล์รองรับการดาเนิ นงานตามคู่มือประชาชน ดาเนิ นการโดยสานักคุุ้มครองภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย))
ศูนย์กำรจัดกำรเรื่ องร้ องทุกข์ กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ชัน้ 3 อำคำร 1
โทรศัพท์ 02 149 5675 หรื อ 02 149 5678
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริกำรประชำชน สำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ ม
1) ขันตอนและรำยละเอี
้
ยดกำรขออนุญำตใช้ ประโยชน์จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผน
ไทยของชำติ ตำมกฎกระทรวงกำรขอรับอนุญำตและกำรอนุญำต ข้ อจำกัดสิทธิ และค่ำตอบแทนกำรใช้
ประโยชน์ จำกตำรับยำแผนไทยของชำติและตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
-

