
คู่มือส ำหรับประชำชน

ฉบับลดระยะเวลาการด าเนินงาน
ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
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คู่มือส าหรับประชาชน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ฉบับลดระยะเวลาการด าเนินงาน ตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕58

หน่วยงานรับผิดชอบ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข 
สถานท่ีตั้ง ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ 02 149 5607 – 8
โทรสาร 02 591 1095

เผยแพร่เมื่อ    สิงหาคม  2562

จัดท าโดย กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย     
และแพทย์พื้นบ้านไทย

จ านวนหน้า 11 หน้า

๑

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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ชื่อกระบวนงาน : การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานท่ีเช่ือมโยงหลายหน่วยงาน

หมวดหมู่ของงานบริการ : จดทะเบียน

กฎหมายท่ีให้อ านาจในการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :
๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
๒. กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและ
การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นท่ีให้บริการ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

กฎหมายข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

ข้อมูลสถิติ
จ านวนค าขอเฉลี่ยต่อเดือน    10 ค าขอ
จ านวนค าขอในปี 2562 40 ค าขอ (นับถึงเดือนสิงหาคม 2562)
จ านวนค าขอทั้งหมด 298 ค าขอ

ชื่ออ้างอิงคู่มือ คู่มือส าหรับประชาชน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ฉบับลดระยะเวลาการด าเนินงาน
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ช่องทำงกำรให้บริกำร

1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย
อาคาร 3 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 149 5607 - 8
E mail address : ptmk.dtam@gmail.com
เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.   (ภาคเช้า)   มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น.   (ภาคบ่าย)

2. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เปิดบริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น.   (ภาคเช้า)   มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น.   (ภาคบ่าย)

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

mailto:ptmk.dtam@gmail.com
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ผู้มีสิทธิจดทะเบียนและภูมปิัญญำกำรแพทย์แผนไทยที่น ำมำจดทะเบียน 
1. ผู้มสีิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคล หรือ
ต าราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล) จะต้องมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย
(2) เป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย
(3) เป็นผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย

2. ไม่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เมื่อนายทะเบียนเห็นว่า
(1) เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาต ิหรือเป็นต ารับยาแผนไทย
ท่ัวไปหรือต าราการแพทย์แผนไทยท่ัวไป  หรือ
(2) เป็นต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลท่ีปรุงโดยไม่ใช้หลักการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้สารสกัด
จากพืช สัตว์ หรือจุลชีพท่ีมิใช่สารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้วิธีการแปรรูปท่ีมิใช่การ
แปรรูปอย่างหยาบ

กรณียื่นค ำขอจดทะเบียนสิทธิอย่ำงเดียวกันหลำยคน โดยไม่ได้จดร่วมกัน
ให้ผู้ยื่นค าขอไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน หากยื่นค าขอในวันและเวลาเดียวกัน

ให้ท าความตกลงกันว่าจะให้ผู้ใดมีสิทธิ หรือจะให้มีสิทธิร่วมกัน หากตกลงไม่ได้ภายในเวลา
ท่ีนายทะเบียนก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 
หากไม่ด าเนินการให้ยกเลิกค าขอของบุคคลเหล่านั้น

กรณียื่นค ำขอจดทะเบียนสิทธิร่วมกันหลำยคน
นายทะเบียนจะก าหนดวันสอบสวน และแจ้งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคน ท้ังนี้อาจให้

ผู้ขอจดทะเบียนมาชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือสิ่งอื่นใดเพิ่มเติมก็ได้ เมื ่อวินิจฉัยแล้วเสร็จ
จะแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้จดทะเบียนทุกคน 

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ และกำรพิจำรณำสิทธิ
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ค ำขอ หรือเอกสำรหลักฐำน ที่ไม่ครบถ้วนหรือมีควำมบกพร่อง
หากผู้ยื่นค าขอ ส่งค าขอ หรือเอกสารหลักฐานท่ีไม่ครบถ้วน หรือเจ้าหน้าท่ีตรวจพบ

ความบกพร่องของค าขอหรือเอกสารหลักฐาน ท่ีท าให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าท่ีจะแจ้ง
ให้ผู้ยื่นค าขอทราบและแก้ไขทันที หากผู้ยื่นค าขอไม่สามารถแก้ไขได้ในขณะนั้น ให้เจ้าหน้าท่ี
จัดท าบันทึกความบกพร่องและแจ้งรายละเอียดท่ีผู้ยื่นค าขอจะต้องแก้ไขหรือน าส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติม พร้อมกับระบุระยะเวลาท่ีผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ โดย
เจ้าหน้าท่ีและผู้ยื่นค าขอลงนามรับทราบร่วมกันในบันทึกนี้ด้วย จากนั้นเจ้าหน้าท่ีจะมอบ
ส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ขอจดทะเบียนต้องด าเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ไม่เช่นนั้นจะ
ถือว่าละท้ิงค าขอ

กำรยื่นค ำคัดค้ำนกำรขอจดทะเบียนสทิธิ
เมื่อประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ณ ส านักงาน

นายทะเบียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หรือช่องทางเพิ่มเติมอื่นใด) แล้วบุคคลใดเห็นว่าตน
มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้น สามารถยื่นค าคัดค้านต่อนายทะเบียน 
ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา พร้อมกับชี้แจงและแสดงหลักฐานประกอบ   
การคัดค้านด้วย

กำรอุทธณ์ค ำสั่งยกค ำขอจดทะเบียน
เมื่อผู้ขอจดทะเบียนได้รับแจ้งค าสั่งยกค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์

แผนไทยของนายทะเบียนแล้ว ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์ค าสั่งยกค าขอจดทะเบียนนั้น
ต่อคณะกรรมการได้ โดยแจ้งเรื่องอุทธรณ์มาท่ีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งค าส่ัง

เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยแล้ว หากค าสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง นายทะเบียนจะ
ด าเนินการเกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ และกำรพิจำรณำสิทธิ
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ตำรำงแสดงระยะเวลำด ำเนินกำร

ล าดับ กรณีค าขอ ระยะเวลาด าเนินการรวม
(ชั่วโมง)

1 ผู้ยื่นค าขอรายเดียว ไม่มีผู้คัดคา้น

1.1 กรณีการพิจารณาที่ซับซอ้นและตอ้งผ่านการ
พิจารณาจากคณะท างาน

501.5

1.2 กรณีการพิจารณาที่ไมซ่บัซอ้น - ไม่ได้น าเรื่อง
เข้าคณะท างานเพื่อพิจารณา

451.5

2 ผู้ยื่นค าขอรายเดียว มีผู้คัดค้าน

2.1 กรณีการพิจารณาที่ซับซอ้นและตอ้งผ่านการ
พิจารณาจากคณะท างาน

606.5

2.2 กรณีการพิจารณาที่ไมซ่บัซอ้น - ไม่ได้น าเรื่อง
เข้าคณะท างานเพื่อพิจารณา

556.5

3 กรณีผู้ย่ืนค าขอหลายราย ไม่มีผู้คัดคา้น

3.1 กรณีการพิจารณาที่ซับซอ้นและตอ้งผ่านการ
พิจารณาจากคณะท างาน

690.5

3.2 กรณีการพิจารณาที่ไมซ่บัซอ้น - ไม่ได้น าเรื่อง
เข้าคณะท างานเพ่ือพิจารณา

640.5

4 กรณียื่นค าขอหลายราย มีผู้คัดค้าน

4.1 กรณีการพิจารณาที่ซับซอ้นและตอ้งผ่านการ
พิจารณาจากคณะท างาน

795.5

4.2 กรณีการพิจารณาที่ไมซ่บัซอ้น - ไม่ได้น าเรื่อง
เข้าคณะท างานเพื่อพิจารณา

745.5

ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ เริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ เอกสารและหลักฐาน                         
ที่ถูกต้อง ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการแจ้งผลพิจารณาจะแจ้งภายใน 7 วัน นับจาก                      
วันพิจารณาแล้วเสร็จ

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอน ระยะเวลำกำรให้บริกำร และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

1 ตรวจสอบเอกสาร 1.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วน ของค าขอและ
เอกสารหลักฐาน
-กรณีถูกตอ้งและครบถว้น ให้ผู้ยื่น
ค าขอช าระค่าธรรมเนียมค าขอ
- กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าหน้าที่ท า
บันทึกความบกพร่อง มอบให้ผู้ยื่นค าขอ

1.2 เจ้าหน้าที่ออกใบรับค าขอ เมื่อ
เจ้าหน้าที่ได้รับค าขอ เอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องครบถ้วน และผู้ขอได้ช าระ
ค่าธรรมเนียมค าขอแล้ว

3.5 ชั่วโมง - การยื่นค าขอดูหน้า
ที่  3 หน้ าที่  4 และ
หน้ าที่  5 เป็ นข้ อมู ล
ประกอบเพิ่มเติม

- การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ขอจดทะเบียนหรือ
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ที่ มี ความ
ซับซ้อน ให้ เจ้าหน้าที่
น าเข้าคณะท างานเพ่ือ
พิจารณา

2 (1)การพิจารณา 1. ตรวจสอบการขอจดทะเบียน
ต้อง เป็น ไปตามกฎกระทรวง
การขอจดทะเบียนสิทธิฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ
3. ตรวจสอบภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยที่น ามาขอจดทะเบียน

105 ชั่วโมง

(หรือเท่ากับ
15วันท าการ)

- ผู้ขอจดทะเบียนต้องมี
คุณสมบัติตามมาตรา21
- ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยที่ขอจดทะเบียน
ต้ องไม่ มี ข้ อห้ ามจด
ทะเบียน ตามมาตรา 22 
และจะต้องไม่ซ้ าซ้อน
กับภูมิปัญญาฯ ที่ได้รับ
สิทธิไปแล้ว

หมายเหตุ
ขั้ นตอนการพิจารณา
ส า ม า ร ถ ถั ว เ ฉ ลี่ ย
ระยะเวลาได้

(2) การพิจารณา
โ ด ย ผ่ า น
คณะท างาน

4. คณะท างานตรวจสอบ พิจารณา
และให้ความเห็นเสนอต่อนายทะเบียน

155 ชั่วโมง  

(หรือเท่ากับ
22 วันท าการ
เ มื่ อ ร ว ม
ระยะเวลา
ตาม (1) และ 
(2) แล้ว)

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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ขั้นตอน ระยะเวลำกำรให้บริกำร และหน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ล าดับ ขั้นตอน รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

3 ประกาศโฆษณา
ค าขอ

ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนสิทธิฯ 
ณ ส านักงานนายทะเบียน และ
ที่ ท าการองค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง

315
ชั่วโมง 

(หรือเท่ากับ
45 วันท าการ)

การคัดค้านการขอจด
ทะเบียนสิทธิ ดูหน้า
ที่ 5 ประกอบ 

4 ตรวจสอบและ
ลงนาม

นายทะเบียนตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และพิจารณาลงนามใน
หนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิฯ

21 ชั่วโมง
(หรือเท่ากับ
3 วันท าการ)

5 แจ้งผลการ
พิจารณา

แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิและแจ้ง
ให้ผู้ได้รับสิทธิมาช าระค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดร้บัแจง้
ค าสั่งจากนายทะเบยีน

3.5
ชั่วโมง

หากผู้ได้รับสิทธิไม่มา
ช าระค่าธรรมเนียม
ภายในเวลาที่ก าหนด 
ให้นายทะเบียนยกเลิก
ค าขอจดทะเบียนสิทธิ

6 ช าระ
ค่าธรรมเนียม
และรับหนังสือ
ส าคัญการจด
ทะเบียนสิทธิฯ

1. ผู้ได้รับสิทธิช าระค่าธรรมเนียม
และน าส ่งหล ักฐานการช าระ
ค่าธรรมเนียมให้เจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่ส่งมอบหนังสือส าคัญ
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ให้กับผู้ได้รับสิทธิ

3.5
ชั่วโมง

อัตราค่าธรรมเนียม
หนังสือส าคัญการจด
ทะเบียนสิทธิ 100 บาท
ต่อฉบับ โดยผู้ได้รับสิทธิ
ต้องช าระเงินภายใน 
30 วัน นับจากวันที่
ได้รับแจ้งค าสั่ง

ส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปญัญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบา้นไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
หรือส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งผู้ขอจดทะเบียน ได้ยื่นค าขอไว้

หมายเหตุ เพ่ือให้ใช้เวลาเป็นหน่วยเดียวกันในทุกขั้นตอน ก าหนดให้ 1 วันท าการ เท่ากับ 7 ชั่วโมง 
ตามจ านวนชั่วโมงการเปดิให้บริการ (08.30 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.30 น. มีพักเที่ยง)  

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำน ประกอบกำรยื่นค ำขอ
ผู้ยื่นค าขอเตรียมเอกสาร จ านวนอย่างละ 1 ชุด รายละเอียด ดังนี้
ข้อ รำยกำรเอกสำร

ที่ผู้ย่ืนค ำขอต้องน ำส่งต่อเจ้ำหน้ำที่ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
หมำยเหตุ

1 แบบ ภ.ท. 7 แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

2 บัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าหน้าที่ให้บริการท าส าเนา
3 ทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ให้บริการท าส าเนา
4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
5 หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพาะนิติบุคคล

เจ้าหน้าที่ให้บริการท าส าเนา
6 หนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ านาจลงลายมือ

ชื่อแทนนิติบุคคลให้ค ารับรองตามกฎหมาย ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง (ถ้ามี)

เฉพาะนิติบุคคล
เจ้าหน้าที่ให้บริการท าส าเนา

7 หลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อม
รูปภาพ ภาพแสกน หรือส าเนาหลักฐานเอกสารแสดงรายละเอียดภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย หรือวิธีอ่ืน ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน

8 รายละเอียดและเอกสาร หลักฐาน ตามประกาศกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก เรื่อง รายละเอียดการยื่นค าขอจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เตรียมข้อมูล เอกสารและ
หลักฐานต่าง ๆ มาให้
ครบถ้วนตรงตามประกาศ

9 ตัวอย่างต ารับยาแผนไทยที่ปรุงส าเร็จพร้อมส่วนประกอบสิ่งปรุงทั้งหมด กรณีต ารับยาแผนไทย
10 ต าราการแพทย์แผนไทยฉบับจริง หรือต้นฉบับ หรือแนบส าเนาต ารา

การแพทย์แผนไทยท่ีเชื่อได้ว่าคัดลองมาจากต้นฉบับจริง
กรณีต าราการแพทย์
แผนไทย

11 หลักฐานและเอกสารแสดงรายละเอียด ที่ยืนยันได้ว่าผู้ขอจดทะเบียน
ตามค าขอนี้ เป็นผู้คิดค้น ผู้ปรับปรุงพัฒนา หรือผู้สืบทอดภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย 

12 หนังสือมอบอ านาจ ซึ่งติดอากรณ์แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมกับหลักฐานบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
ทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ

เฉพาะกรณี
มอบอ านาจ

13 เอกสารอ่ืน ๆ ถ้ามี ให้ระบุ....................................................................

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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ค่ำธรรมเนียม
- ค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

อัตราค่าธรรมเนียม 20 บาท ต่อ 1 ค าขอ โดยช าระพร้อมกับการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลักฐานท่ีถูกต้องครบถ้วน

- ค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
อัตราค่าธรรมเนียม 100 บาท ต่อฉบับ โดยช าระภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับค าสั่งแจ้งให้เป็นผู้ได้รับสิทธิจากนายทะเบียน ขั้นตอน วิธีการจ่ายเงิน และ
รายละเอียดอื่นใด ใหป้ฏิบัติตามท่ีได้รับค าส่ังแจ้งจากนายทะเบียน

ช่องทำงกำรร้องเรียน
1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย 

โทรศัพท์ 02 149 5607 – 8
โทรสาร  02 591 1095
E mail   ptmk.dtam@gmail.com

2. ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี 
เลขทึ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สายด่วน 1111
www.1111.go.th

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

mailto:ptmk.dtam@gmail.com
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กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวน
และการพิจารณาวินิจฉัยและแบบหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เรื่อง ก าหนดแบบตาม
กฎกระทรวงการขอจดทะ เบี ยนสิทธิ ใน                    
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวนและ
การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะ เบี ยน สิทธิ ในภู มิ ปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2555

ประกาศกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
เร่ือง รายละเอียด
การยื่นค าขอจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เรื่อง แบบประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

กฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ.2549
และกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมฯ ฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2561

พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย




