
คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก 
กระทรวง:กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  
2. ขอบเขตการให้บริการ: 

 ต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ :ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย ที่
มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือการสาธารณสุขเป็นพิเศษท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น ต ารับยา
แผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ เป็นตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 (1) เป็น ต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยที่ 
  (ก) ทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ รวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น โดยมีเอกสารหรือหลักฐาน
อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยนั้นได้ หรือ 
  (ข) แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติที่สมควรสงวนรักษาไว้ หรือมีคุณค่าต่อการศึกษาวิจัย หรือมีผลต่อ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ หรืออาจน ามาพัฒนาเพื่อให้ได้ตัวยาใหม่ ส าหรับแก้ไขปัญหาทางการแพทย์ หรือการ
สาธารณสุขของประเทศ และ 
 (2)  เป็นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทยท่ีไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
 พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทย

ของชาติ  
10. ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง)  
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  1) ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
   (1) กรณีผู้รับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดาต้อง 
    (ก) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
    (ข) มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
    (ค) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือน
    ไร้ความสามารถ 
    (ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
    การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
    สองปีก่อนวันที่ยื่นค าขอ 
    (จ) ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 78 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นค าขอ 
   (2) กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ต้องมีลักษณะตาม (1) (ข) (ง) และ (จ) 
    (ข) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเดินงานของนิติบุคคลต้องมีลักษณะ
    ตาม (1) 
  2)ผู้อนุญาตอาจก าหนดข้อจ ากัดสิทธิในใบอนุญาต ดังต่อไปนี้  
   (1) ผู้ได้รับอนุญาตต้องใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ
ที่ได้รับอนุญาตด้วยตนเอง จะให้ผู้อื่นใช้ประโยชน์มิได้ 
   (2) การใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติตามที่ได้รับ
อนุญาตเท่านั้น 
   (3) การใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติต้องไม่เป็น
อันตรายหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อถ่ินก าเนิดหรือถ่ินที่อยู่ของสมุนไพรตามธรรมชาติระบบนิเวศของสมุนไพร ความ
หลากหลายทางชีวภาพของสิ่งแวดล้อม 
   (4) ข้อจ ากัดสิทธิอ่ืนตามที่ผู้อนุญาตเห็นสมควรก าหนดความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
  3)ผู้ได้รับอนุญาตต้องช าระค่าตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์ แผน
ไทยของชาติ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยก าหนด  
  4) การไม่อนุญาตค าขอและการคืนค าขอ 
   ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่
สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดย
ผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่า
ผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
หมายเหตุ: ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
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12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร 
 

(1) ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค า
ขอรับอนุญาตใช้ประโยชน์ฯ  
และช าระค่าธรรมเนียม                                   
(2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดค าขอและ
เอกสารหลักฐานหากถูกต้อง
เจ้าหน้าที่รับค าขอและออก
ใบรับ 
(3)ส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ
ของกรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยฯด าเนินการต่อ 

60 นาท ี ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัด 

ค่าธรรมเนียมค าขอ 
10 บาท 
 
 

2 การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่เสนอค าขอพร้อม
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง
และครบถ้วนต่อผู้อนุญาต 
 

22 วันท า
การ 

กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

22 ท าการนับแต่วันที่
ได้รับค าขอ/เอกสาร
หลักฐานถูกต้องและ
ครบถ้วน 

3 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต 
และลงนามหนังสือที่
เกี่ยวข้อง 
 

10 วันท า
การ 

กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

กรณีไม่อนุญาตจะมี
หนังสือทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ   
แจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมเหตุผลไปยังผู้
ขอรับอนุญาตภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มี
ค าสั่งดังกล่าว 

4 แจ้งผู้ได้รับอนุญาต 
 

แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียม และมาท า
สัญญา 
 

1 วันท าการ ส านักงาน 
สาธารณสุข
จังหวัด/กรม
พัฒนา
การแพทย์
แผนไทยฯ 

(1) ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ 
(2) ช าระค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 
 
 
 

5 ผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียมและจัดท า

(1)ผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าธรรมเนียม 

1 วันท าการ ส านักงาน 
สาธารณสุข
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สัญญาการใช้ประโยชน์ (2)เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ฯ 
(3)จัดท าสัญญาการใช้
ประโยชน์จากต ารับยาแผน
ไทยของชาติหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ 
 
 

จังหวัด
นครนายก/
กรมพัฒนา
การแพทย์
แผนไทยฯ 

 
13. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (1)หรือใบแสดงตน
อ่ืนๆที่ทางราชการ
ออกให้ ที่มีเลข
ประจ าตัว
ประชาชน 
(กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
(2)หรือบัตร
ประจ าตัวอื่นที่ทาง
ราชการออกให้
(ของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติ
บุคคล) 
 
 

2 ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (1) กรณีบุคคล
ธรรมดา 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(2)กรณีของนิติ
บุคคลใช้ทะเบียน
บ้าน ของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการ
ด าเนินงาน 
 

3 บัตรประจ าตัว
ข้าราชการหรือ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ 

 0 1 ชุด กรณีผู้ขอรับ
อนุญาตเป็นส่วน
ราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นใด
ของรัฐซึ่งอาจใช้
บัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ หรือค าสั่ง
แต่งต้ังให้ด ารง
ต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ
แห่งนั้นแทนได้ 

4 หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 
 

 0 1 ชุด กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล 

 
 
 
 
 
 

14.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 ค ารับรองว่าผู้ขอรับ
อนุญาตจะเป็นผู้ใช้
ประโยชน์จากต ารับ
ยาแผนไทยของชาติ
หรือต ารา
การแพทย์แผนไทย
ของชาตินั้นด้วย
ตนเอง 

 1 0 ชุด  

2 ข้อเสนอเกี่ยวกับ
แผนการด าเนินงาน 

 1 0 ชุด  

3 หนังสือมอบอ านาจ  1 0 ชุด กรณีผู้ขอรับ
อนุญาต 
มอบอ านาจ 

4 ส าเนาบัตร
ประชาชนหรือบัตร
อ่ืนๆที่ราชการออก
ให้ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

 0 1 ชุด กรณีผู้ขอรับ
อนุญาต 
มอบอ านาจ 
 

5 ส าเนาหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลและผู้มี
อ านาจลงลายมือ
ชื่อแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นฉบับปัจจุบัน 
โดยมีค ารับรองของ
ผู้มีอ านาจให้ค า
รับรองตาม
กฎหมายไม่เกินหก
เดือนนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรอง
นั้น 

 0 1 ชุด กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคล 

 
 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
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 1) ค าขอรับอนุญาตค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ 
 2) ใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 02-149-5607,02-1495608 
 3) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรสาร 02-591-1095 
 4) ช่องทางการร้องเรียน E-mail : thaiwisdom.dtam@gmail.com 
หมายเหตุ เป็นอีเมลล์รองรับการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน โดยส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
 5) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดที่ยื่นค าขอ 
 6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์การจัดการเรื่องร้องทุกข์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชั้น 
3 อาคาร 1 โทรศัพท์  02 149 5675  หรือ 02 149 5678 
 7) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 
 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของ
ชาติ ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  จากต ารับยา
แผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 
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ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจ ากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์  
จากต ารับยาแผนไทยของชาติและต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้ขอรับอนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ 
และช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 10 บาท 

 

ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด 

 

 นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดค าขอและเอกสาร  
 

แจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน 

ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 

ยื่นใหม่ 

เจ้าหน้าที่รับค าขอและออกใบรับ 

 
 เจ้าหน้าที่เสนอค าขอต่อผู้อนุญาต 

ที่ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 

22 วันท า
การ 

 ผู้อนุญาตพิจารณา 
ไม่อนุญาต 

มีหนังสือทางไปรษณีย์แจ้ง
ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ไปยังผู้ขอรับอนุญาตภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

 

ถูกต้อง 

อนุญาต 

10 วันท า
การ 

60 นาท ี

1 วันท าการ 

 

 

ผู้ขอรับอนุญาตช าระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผน
ไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ  

จัดท าสัญญาการใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของ
ชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ 

แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาช าระค่าธรรมเนียม และท าสัญญา 
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 

1 วันท าการ 


