คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผนไทย
หน่ วยงำนที่ให้ บริกำร : สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี กระทรวงสำธำรณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 บุคคลซึง่ มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยต้ องมีสญ
ั ชำติไทยและมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- เป็ นผู้คิดค้ นตำรับยำแผนไทยหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทย
- เป็ นผู้ปรับปรุงหรื อพัฒนำตำรับยำแผนไทยหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทย
-เป็ นผู้สืบทอดตำรับยำแผนไทยหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทย
12.2 ไม่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยเมื่อนำยทะเบียนเห็นว่ำ
- เป็ นตำรับยำแผนไทยของชำติหรื อตำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติหรื อเป็ นตำรับยำแผนไทยทัว่ ไปหรื อตำรำ
กำรแพทย์แผนไทยทัว่ ไป หรื อ
- เป็ นตำรับยำแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้ หลักกำรแพทย์แผนไทย เช่น ใช้ สำรสกัดจำกพื ช สัตว์ หรื อจุลชีพที่
มิใช่สำรสกัดดังเดิ
้ มตำมธรรมชำติ หรื อใช้ วิธีกำรแปรรูปที่มิใช่กำรแปรรูปอย่ำงหยำบ
12.3 เมื่อได้ ประกำศคำขอโฆษณำคำขอจดทะเบียนสิทธิรำยใดๆ ณ สำนักงำนนำยทะเบียน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นแล้ ว หำกบุคคลใดเห็นว่ำตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยนัน้ สำมำรถยื่นคำคัดค้ ำน
ต่อนำยทะเบียนพร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐำนประกอบภำยใน 60 วัน นับจำกวันที่มีกำรปิ ดประกำศโฆษณำ
12.4 กรณีที่มีผ้ ยู ื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยร่วมกันหลำยคน
นำยทะเบียนจะกำหนดวันสอบสวนและแจ้ งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคน โดยอำจเรี ยนผู้ขอจดทะเบียนมำให้ ถ้อยคำ
ชี ้แจง หรื อส่งเอกสำรหรื อสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อมีผลกำรวินิจฉัยแล้ ว จะแจ้ งคำวินิจฉัยไปยังผู้ขอจะทะเบียนทุกคน
12.5 กรณีที่มีผ้ ยู ื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยอย่ำงเดียวกันหลำยคนโดยไม่ได้ ร่วมกัน
1) ให้ บคุ คลซึง่ ได้ ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้ ก่อน เป็ นผู้มีสิทธิจดทะเบียน
2) หำกยื่นคำขอในวันและเวลำเดียวกัน ให้ ทำควำมตกลงกันว่ำจะให้ บคุ คลใดมีสิทธิ หรื อมีสิทธิร่วมกัน หำกตกลงกัน
ไม่ได้ ภำยในเวลำที่นำยทะเบียนกำหนด ให้ คกู่ รณีนำคดีไปสูศ่ ำลภำยใน 90 วัน นับแต่วนั สิ ้นระยะเวลำที่นำยทะเบียน
กำหนด หำกไม่ดำเนินกำรให้ ยกเลิกคำขอของบุคคลเหล่ำนัน้
12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสำมำรถอุทธรณ์คำสัง่ ยกคำขอจดทะเบียนของนำยทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมกำรคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยเป็ นผู้วินิจฉัย หำกคำสัง่ ของนำยทะเบียนไม่ถกู ต้ อง ให้ นำยทะเบียนดำเนินกำร
เกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนรำยนันต่
้ อไป

12.7ระยะเวลำดำเนินกำรรวม
- กรณีผ้ ยู ื่นคำขอรำยเดียว ไม่มีผ้ คู ดั ค้ ำน ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 74 วันทำกำร
- กรณีผ้ ยู ื่นคำขอรำยเดียว มีผ้ คู ดั ค้ ำน ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 89 วันทำกำร
- กรณีผ้ ยู ื่นคำขอหลำยรำย ไม่มีผ้ คู ดั ค้ ำน ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 101 วันทำกำร
- กรณียื่นคำขอหลำยรำย มีผ้ คู ดั ค้ ำน ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 116 วันทำกำร
12.8กำรไม่อนุญำตคำขอและกำรคืนคำขอ
ในกรณีที่คำขอหรื อเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สำมำรถ
พิจำรณำได้ เจ้ ำหน้ ำที่จะจัดทำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำหรื อหลักฐำนที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริ กำร
จะต้ องดำเนินกำรแก้ ไขหรื อยื่นเอกสำรเพิ่มเติมภำยในระยะเวลำที่กำหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่ำผู้รับบริกำรละทิ ้ง
คำขอ
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
Email Address :thaiwisdom.ubon@gmail.com/ติ ดต่อ
ด้วยตนเอง 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 : 74 วันทำกำร
ลำดับ
ขัน้ ตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
1) ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบคำขอเอกสำรหลักฐำน พร้ อม
ชำระค่ำธรรมเนียมคำขอ
2) เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้ วนของคำขอ และ
เอกสำรหลักฐำน
3) ออกใบรับคำขอ
(หมายเหตุ: (1) เอกสารไม่ครบถ้วน แจ้งให้ผยู้ ื น่ คาขอส่ง
เอกสารเพิ่มเติ มภายใน 30 วัน
2) อัตราค่าธรรมเนียมคาขอ 10 บาท/คาขอ/รายการ
3) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, งานการเงิ น))
2) กำรพิจำรณำ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ยื่นคำขอตำมที่กฎหมำยกำหนด
2) ตรวจสอบควำมซ ้ำซ้ อนกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
ที่ได้ รับสิทธิไปแล้ ว
3) เสนอคณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำให้ ควำมเห็น
(หมายเหตุ: (1) กรณี ไม่ผ่านคุณสมบัติ จะมี หนังสือแจ้ง
คาสัง่ ยกคาขอจดทะเบี ยนสิ ทธิ ฯไปยังผูข้ อจดทะเบี ยนสิ ทธิ ฯ
ภายใน 30 วัน
2) กรณี มีผยู้ ื น่ คาขอร่ วมกันหลายคน ต้องมี การสอบสวน
ข้อเท็จจริ งจากผูย้ ื ่นคาขอทุกคน ซึ่ งจะทาให้ขนั้ ตอนนีใ้ ช้
เวลาเพิ่มขึ้นอีก 27 วันทาการ
3) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก/ สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์

ระยะเวลำ
1 วันทำกำร

ส่ วนที่รับผิดชอบ
สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

22 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ
3)

4)

5)

ขัน้ ตอน
ทางเลือก))
กำรพิจำรณำโดยหน่ วยงำนอื่น
ประกำศโฆษณำคำขอจดทะเบียนสิทธิฯ ณ สำนักงำนนำย
ทะเบียนและที่ทำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุก
แห่ง
(หมายเหตุ: (1)ผูป้ ระสงค์ขอคัดค้านให้ดาเนิ นการภายใน
60 วัน นับแต่วนั ประกาศ
2) เมื ่อมี การคัดค้าน ให้ผขู้ อจดทะเบี ยนสิ ทธิ และผูค้ ดั ค้าน
ชี ้แจงหรื อแสดงพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดย
นายทะเบี ยนจะแจ้งผลการวิ นิจฉัยภายใน 30 วัน นับจาก
วันทีว่ ิ นิจฉัยเสร็ จสิ้ น
3) เมื ่อมี การคัดค้าน ตามข้อ 2) ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 15
วันทาการ
4) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำและลงนำมหนังสือสำคัญกำรจด
ทะเบียนสิทธิฯ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก))
แจ้ งผลกำรพิจำรณำให้ สิทธิไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ หรื อ
ผู้เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี และให้ ผ้ ไู ด้ รับสิทธิมำชำระธรรม
เนียมภำยใน 30 วัน
(หมายเหตุ: (1) กรณี มีผคู้ ดั ค้าน
ต้องชี ้แจงเหตุผลประกอบด้วย
2) หากผูไ้ ด้รับสิ ทธิ ไม่มาชาระค่าธรรมเนี ยมในเวลาที ่
กาหนด จะยกเลิ กคาขอจดทะเบียนฯ

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

44 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

5 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

ลำดับ

6)

ขัน้ ตอน
3) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก))
ชำระค่ำธรรมเนียมและรับหนังสือสำคัญแสดงกำรจด
ทะเบียนสิทธิฯ
(หมายเหตุ: (1) อัตราค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญแสดงการ
จดทะเบียนสิ ทธิ ฯ 100 บาท/คาขอ/รายการ
2) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : งานการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก, งานการเงิ น))

ระยะเวลำ

ส่ วนที่รับผิดชอบ

1 วันทำกำร

สำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดอุบลรำชธำนี

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (1) อำจใช้ เอกสำรแสดงตนอื่นๆที่ทำงรำชกำรออกให้ ซึง่
มีเลขประจำตัวประชำชน
2) กรณีนิติบคุ คล ใช้ สำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำร ผู้จดั กำร
หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิตบิ คุ คล)
2) หนังสือรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบคุ คล)
3) สำเนำทะเบียนบ้ ำน
กรมกำรปกครอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบคุ คล ใช้ สำเนำทะเบียนบ้ ำนของกรรมกำร
ผู้จดั กำร หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของนิตบิ คุ คล)

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
4) แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผนไทย
(ภ.ท.7)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 5) หลักฐำนเอกสำรแสดงรำยละเอียดภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผน
ไทย พร้ อมรู ปถ่ ำย ภำพสแกน หรื อสำเนำหลักฐำนแสดง
รำยละเอียดภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผนไทย หรื อวิธีอ่ ืนๆ ใน
ลักษณะเช่ นเดียวกัน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 2 ชุด
หมำยเหตุ 6) สำเนำหนังสือรั บรองแสดงวัตถุประสงค์ ของนิตบิ ุคคลและผู้มี
อำนำจลงลำยมือชื่อแทนนิตบิ ุคคลซึ่งเป็ นฉบับปั จจุบัน โดยมี
คำรั บรองของผู้มีอำนำจให้ คำรั บรองตำมกฎหมำยไม่ เกินหก
เดือนนับแต่ วันที่ออกหนังสือรับรอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (ผู้มีอำนำจลงนำมรับรอง (กรณีนิตบิ คุ คล))
7) ตัวอย่ ำงตำรับยำแผนไทยที่ปรุงเสร็จพร้ อมส่ วนประกอบสิ่ง
ปรุงทัง้ หมด
ฉบับจริง 2 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณียื่นคำขอจดทะเบียนตำรับยำแผนไทย)
8) ตำรำกำรแพทย์ แผนไทย (ฉบับจริง) หรือต้ นฉบับ หรือ แนบ
สำเนำตำรำกำรแพทย์ แผนไทยที่เชื่อได้ ว่ำคัดลอกมำจำก
ต้ นฉบับจริง
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
9)

10)

11)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ ำมี)
หมำยเหตุ (กรณียื่นคำขอจดทะเบียนตำรำกำรแพทย์แผนไทย )
หลักฐำนเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดในกำรคิดค้ น กำร
ปรั บปรุ งหรื อพัฒนำ หรื อสืบทอดภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผน
ไทย (ถ้ ำมี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (1) กรณีมีกำรมอบอำนำจ 2) ติดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำยกำหนด)
สำเนำบัตรประชำชนหรื อบัตรอื่นๆที่รำชกำรออกให้ ของผู้รับ
มอบอำนำจ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีมีกำรมอบอำนำจ)

หน่ วยงำนภำครั ฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม (บำท / ร้ อยละ)
1) ค่ ำธรรมเนี ยมคำขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปัญญำกำรแพทย์ ค่ ำธรรมเนียม 10 บำท
แผนไทย
(หมายเหตุ: (ชาระค่าธรรมเนี ยม ณ จุดยืน่ คาขอ และอัตราค่าธรรม
ดังกล่าว เป็ นอัตราค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการที ่ยืน่ จดทะเบียนฯ))
2) ค่ ำธรรมเนียมหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำ ค่ ำธรรมเนียม 100 บำท
กำรแพทย์ แผนไทย
(หมายเหตุ: (จ่ายหลังจากได้รับหนังสื อแจ้งสิ ทธิ ในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยจากนายทะเบียน และเป็ นอัตราค่าธรรมเนียมต่อ
1 รายการ))

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน / แนะนำบริกำร
1) งำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี ถนนพรหม
เทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 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) สำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 02-149-5607, 02-149-5608
(หมายเหตุ: -)
4) สำนักค้ ุุมครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย โทรสำร 02-591-1095
(หมายเหตุ: -)
5) E-mail : thaiwisdom.dtam@gmail.com
(หมายเหตุ: (เป็ นอี เมลล์รองรับการดาเนิ นงานตามคู่มือประชาชน ดาเนิ นการโดยสานักคุุ้มครองภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย))
6) ศูนย์กำรจัดกำรเรื่ องร้ องทุกข์ กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก ชัน้ 3 อำคำร 1
โทรศัพท์ 02 149 5675 หรื อ 02 149 5678
(หมายเหตุ: -)
7) ช่องทำงกำรร้ องเรี ยนงำนกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
อุบลรำชธำนี ถนนพรหมเทพ ตำบลในเมือง อำเภเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000 โทรศัพท์ : 045262692 ต่อ 2101 E-mail : thaiwisdom.ubon@gmail.com หมำยเหตุ(หมายเหตุ: -)
8) 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) แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7)
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6)
(หมายเหตุ: -)
3) ขันตอนและรำยละเอี
้
ยดกำรขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ระยะเวลำในกำรพิจำรณำคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย อำจแตกต่ำงกันไปตำมบริบทและ
ควำมซับซ้ อนของภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยที่มำยื่นขอจดทะเบียนสิทธิ

