
การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยา

แผนไทยของชาติ 
หรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ

คู่มอืส าหรับประชาชน



คู่มือส ำหรับประชำชน  กำรขออนุญำตใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทยของชำติ 

หน่วยงำนรับผิดชอบ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์
พื้นบ้ำนไทย กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข 
สถำนท่ีตั้ง ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ 02 149 5607 – 8
โทรสำร 02 591 1095

เผยแพร่เมื่อ    เมษำยน 2563

จัดท ำโดย กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย

วัตถุประสงค์ในกำรเผยแพร่ เพื่อแจ้งกำรปรับค่ำธรรมเนียม ตำมกฎกระทรวงก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561
หมำยเหตุ โปรดศึกษำข้อมูลอัตรำค่ำธรรมเนียม ในหน้ำ 9 โดยละเอียด

จ ำนวนหน้ำ 10  หน้ำ
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ชื่อกระบวนงำน : กำรขออนุญำตใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำตหรือต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทยของชำติ

หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนท่ีเชื่อมโยงหลำยหน่วยงำน

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจในกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :
๑. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
๒. กฎกระทรวงกำรอนุญำตของผู้ทรงสิทธิในกำรให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย และกำรเพิกถอนกำรอนุญำตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
โดยนำยทะเบียน พ.ศ. 2555

ระดับผลกระทบ : บริกำรท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นท่ีให้บริกำร : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก  
และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อมูลสถิติ
จ ำนวนค ำขอเฉลี่ยต่อเดือน    0   ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอในปี 2562 0 ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอท้ังหมด 0 ค ำขอ

ชื่ออ้ำงอิงคู่มือ คู่มือส ำหรับประชำชน กำรขออนุญำตใช้ประโยชน์
จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ

การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ

๒



ช่องทางการให้บริการ

1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย
อำคำร 3 ชั้น 7 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02 149 5607 - 8
E mail address : ptmk.dtam@gmail.com
เปิดบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น.   (ภำคเช้ำ)   มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น.   (ภำคบ่ำย)

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
เปิดบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น.   (ภำคเช้ำ)   มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น.   (ภำคบ่ำย)
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1. ข้อก าหนดตามมาตรา 19 แห่ง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
ผู้ใดจะน ำต ำรับยำแผนไทยของชำติไปขอขึ้นทะเบียนต ำรับยำและขออนุญำตผลิตยำ

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำ หรือน ำไปท ำกำรศึกษำวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนำเป็นต ำรับยำใหม่
เพื่อประโยชน์ทำงกำรค้ำ หรือผู้ใดจะท ำกำรศึกษำวิจัยต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
เพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนำภูมิปัญญำกำรแพทย์แผแนไทยขึ้นใหม่เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ทำงกำรค้ำ 
ให้ยื่นค ำขอรับอนุญำตและช ำระค่ำธรรมเนียม รวมท้ังค่ำตอบแทนส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ดังกล่ำวต่อ
ผู้อนุญำต ตำมกฎกระทรวงกำรขอรับอนุญำตและกำรอนุญำต ข้อจ ำกัดสิทธิ และค่ำตอบแทนกำรใช้
ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ พ.ศ. 2558

ท้ังนี้ มีประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำรประกำศก ำหนดต ำรำกำรแพทย์แผนไทย
ของชำติและต ำรับยำแผนไทยของชำติ ฉบับต่ำง ๆ สำมำรถค้นหำได้จำกรำชกิจจำนุเบกษำ

2. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ และการพิจารณาอนุญาต

การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากต ารับยาแผนไทยของชาตหิรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ

บุคคลธรรมดา นิติบุคคล

(ก) อำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (หรือเป็นผู้บรรลุนิติภำวะตำม
กฎหมำย)

(ฉ) กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือ
ผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคลต้องมีคุณสมบัติ
ตำม (ก) (ข) (ค) (ง) และ (จ)

(ข) มีภูมิล ำเนำอยู่ในรำชอำณำจักร (ช)นิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ
ตำม (ข) (ง) และ (จ) (ค) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

คนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

(ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใด ๆ ท่ีออกตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
ยกเว้นถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี 
ก่อนวันท่ียี่นค ำขอ

(จ) ไม่เคยได้รับโทษตำมมำตรำ 78 ยกเว้นพ้นโทษ
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันยื่นค ำขอ
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ค าขอ หรือเอกสารหลักฐาน ที่ไม่ครบถ้วนหรือมีความบกพร่อง
หำกผู้ยื่นค ำขอ ส่งค ำขอ หรือเอกสำรหลักฐำนท่ีไม่ครบถ้วน หรือเจ้ำหน้ำท่ีตรวจพบ

ควำมบกพร่องของค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำน ท่ีท ำให้ไม่สำมำรถพิจำรณำได้ เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้ง
ให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบและแก้ไขทันที หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถแก้ไขได้ในขณะนั้น ให้เจ้ำหน้ำท่ี
จัดท ำบันทึกควำมบกพร่องและแจ้งรำยละเอียดท่ีผู้ยื่นค ำขอจะต้องแก้ไขหรือน ำส่งเอกสำร
หลักฐำนเพิ่มเติม พร้อมกับระบุระยะเวลำท่ีผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ โดย
เจ้ำหน้ำท่ีและผู้ยื่นค ำขอลงนำมรับทรำบร่วมกันในบันทึกนี้ด้วย จำกนั้นเจ้ำหน้ำท่ีจะมอบ
ส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอไว้เป็นหลักฐำน

ผู้ขอจดทะเบียนต้องด ำเนินกำรให้เสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ไม่เช่นนั้นจะ
ถือว่ำละท้ิงค ำขอ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ และการพิจารณาอนุญาต

กรณีท่ีผู้ขอรับอนุญำตต้องกำรทรำบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือ
ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ ผู้ขอรับอนุญำตสำมำรถยื่นแบบขอทรำบข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของ ชำติ เพื่อขอให้
นำยทะเบียนเปิดเผยข้อมูล ตำมท่ีก ำหนดไว้ใน “ประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับต ำรับยำแผนไทย
ของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ พ.ศ.2560”

ระยะเวลาการด าเนินงาน

ข้อที่ ประเภท รวมเวลาที่ใช้ 

1 ค ำขอท่ีต ำรับยำ/ต ำรำ เป็นไปตำมประกำศ และต้องขออนุญำต 35 วันท ำกำร

2 ค ำขอท่ีต ำรับยำ/ ต ำรำ มีกำรปรับปรุง และต้องขออนุญำต 35 วันท ำกำร

3 ค ำขอท่ีต ำรับยำ/ต ำรำ มีกำรปรับปรุง และไม่ต้องขออนุญำต 40 วันท ำกำร

4 ค ำขอท่ีต ำรับยำ/ต ำรำ มีกำรปรับปรุง และไม่สมควรอนุญำต 40 วันท ำกำร

จะเริ่มนับระยะเวลำกำรให้บรกิำร เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้รับค ำขอ เอกสำรและหลักฐำน ที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

การขอให้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น
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ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

1 ตรวจสอบเอกสำร 1.1 เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วน ของค ำขอและ
เอกสำรหลักฐำน
- กรณีถูกต้องและครบถ้วน
เจ้ำหน้ำท่ีออกใบรับค ำขอ
- กรณีไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ยื่น
ค ำขอแก้ไขในทันที กรณีแก้ไข
ไม่ได้ในทันที เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำ
เอกสำรบันทึกควำมบกพร่อง 
ก ำหนดวันท่ีผู้ย่ืนค ำขอจะต้อง
น ำส่งค ำขอและเอกสำรหลักฐำน
ท่ีถูกต้องครบถ้วนต่อเจ้ำหน้ำท่ี 
พร้อมลงนำมร่วมกัน และท ำ
ส ำเนำมอบให้ผู้ยื่นค ำขอ

60 นำที - ผู้ ขอรับอนุญำต
สำมำรถยื่ น แบบ    
ข อ ท ร ำ บ ข้ อ มู ล                
เบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บ
ต ำรับยำแผนไทย
ของชำติ หรื อต ำรำ
กำรแพทย์แผนไทย
ของชำติได้ (ดูหน้ำ 5)
- ดูอัตรำค่ำธรรมเนียม
ท้ำยเล่ม

2 กำรพิจำรณำ 2.1 ตรวจสอบรำยละเอียด
ต ำรับยำแผนไทยของชำติ หรือ
ต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ 
2.2 สรุปผลกำรพิจำรณำ และ
จ ำแนกประเภท 
2.3 ส่ งค ำขอพร้อมเอกสำร
หลักฐำนท่ีถูกต้องครบถ้วน และ
ผลก ำ ร ต ร วจ สอ บ / จ ำ แ น ก
ประเภทเสนอต่อผู้อนุญำต  

22 วัน
ท ำกำร

ดูหน้ำ 4 และหน้ำ 5 
หมำยเหตุ
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร
และระยะเวลำท่ีใช้ 
ขึ้ นอยู่ กั บผลกำร
พิจำรณำและผลกำร
จ ำแนกประเภทค ำขอ

โดยประเภทค ำขอท่ี
ต้องแจ้งผลพิจำรณำ 
กรณีไม่ต้องขออนุญำต
/ไม่สมควรอนุญำต 
จะแจ้งผลกำรพิจำรณำ
ภำยใน 7 วัน นับจำก
วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ)

3 ตรวจสอบและ
ลงนำม

ผู้อนุญำตพิจำรณำและลงนำม                       
ในเอกสำรท่ีเกี่ยวข้อง

10 วัน
ท ำกำร
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ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

4 แจ้งผู้ขออนุญำต กรณีค ำขอท่ีพิจำรณำอนุญำต
- แจ้ ง ให้ ผู้ ข ออนุญำตช ำ ร ะ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตพร้อม
กับท ำสัญญำกับผู้อนุญำต

1 วัน
ท ำกำร

หำกผู้ขอรับอนุญำต
ไ ม่ ม ำ ช ำ ร ะ
ค่ำธรรมเนียม 
พร้อมท้ังท ำสัญญำ
กับผู้อนุญำต ภำยใน
30 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้ง  ให้ผู้อนุญำต
ยกค ำขอนั้น

กรณีค ำขอท่ีมีผลพิจำรณำ
ไม่ต้องขออนุญำต /ไม่สมควร
อนุญำต

ภำยใน 
7 วัน
ท ำกำร

5 ผู้ ข ออนุ ญำต
ด ำ เ นิ น ก ำ ร 
ตำมท่ีได้รับเแจ้ง

5.1 ผู้ขออนุญำตท ำสัญญำกำร
ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทย
ของชำติ หรือต ำรำกำรแพทย์
แผนไทยของชำติ
5.2 ผู้ขออนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต และส่งหลักฐำนกำร
ช ำระเงิน
5 . 3  ผู้ ข อ อ นุ ญ ำ ต รั บ ม อ บ
ใบอนุญำต

1 วัน
ท ำกำร

อัตรำค่ำธรรมเนียม 
ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดค่ำธรรมเนียม
เกี ่ยวกับภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย 
(ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2561

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พ้ืนบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก หรือส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด  ท่ีผู้ขอรับอนุญำต
ได้ยื่นค ำขอไว้ 
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ตารางแสดงเอกสารและหลกัฐานทีใ่ช้ในการยื่นค าขอรับใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์
จากต ารับยาแผนไทยของชาติ หรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติ

ข้อ รำยกำรเอกสำร
ท่ีผู้ยื่นค ำขอต้องน ำส่งต่อเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

หมำยเหตุ

1 แบบค ำขอรับอนุญำตใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติ
หรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ

2 บัตรประจ ำตัวประชำชน เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรท ำส ำเนำ 
3 ทะเบียนบ้ำน เจ้ำหน้ำท่ีให้บริกำรท ำส ำเนำ 
4 ค ำรับรองว่ำผู้ขอรับอนุญำตจะเป็นผู้ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำ

แผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำตินั้น
ด้วยตนเอง

5 ข้อเสนอเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำน
6 ส ำเนำใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพำะนิติบุคคล
7 ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและ

ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อแทนนิติบุคคล  โดยผู้มอี ำนำจ
ให้ค ำรับรองตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือนนับแต่วันท่ีออก
หนังสือรับรองนั้น

เฉพำะนิติบุคคล

8 เอกสำรตำมข้อ 2 และ ข้อ 3 ของกรรมกำร ผู้จัดกำร หรือบุคคล
ซึ่งรับผิดชอบในกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล

เฉพำะนิติบุคคล

9 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
บัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐของหัวหน้ำส่วนรำชกำรท่ียื่น
ค ำขอ หรือค ำสั่งแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำน          
ของรัฐแห่งนั้น พร้อมท้ังข้อเสนอเกี่ยวกับแผนกำรด ำเนินงำน

เฉพำะกรณีผู้ขอรับอนุญำต
เป็นส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐ 
ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรดังกล่ำว
เป็นผู้ยื่นค ำขอ

10 หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรณ์แสตมป์ 30 บำท พร้อมกับ

หลักฐำนบัตรประจ ำตัวประชำชนของผูม้อบและผู้รับมอบอ ำนำจ

เฉพำะกรณีมอบอ ำนำจ

11 เอกสำรอื่น ๆ ถ้ำมี ให้ระบุ ...................................................
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ค่าธรรมเนียม

- ค ำขอรับอนุญำตใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทย
ของชำติ
อัตรำค่ำธรรมเนียม 20 บำท ต่อ 1 ค ำขอ โดยช ำระพร้อมกับกำรยื่นค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนท่ีถูกต้องครบถ้วน

- ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตให้ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์
แผนไทยของชำติ
อัตรำค่ำธรรมเนียม 3,000 บำท ต่อฉบับ โดยช ำระภำยใน 30 วัน นับแต่วันท่ี
ได้รับค ำสั่งแจ้งให้ช ำระเงินและท ำสัญญำ

หมำยเหตุ ในปีงบประมำณ 2563 ส่วนรำชกำรได้มีแนวทำงกำรทบทวนอัตรำ
ค่ำธรรมเนียมในกำรอนุญำตของทำงรำชกำร ท้ังนี้หำกมีประกำศบังคับใช้จะแจ้ง                        
ให้ทรำบต่อไป หรือสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้จำก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
เพ่ือค้นหำ “ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย” ฉบับล่ำสุด 

ช่องทางการร้องเรียน
1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย 

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

2. ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สำยด่วน 1111
www.1111.go.th

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
mailto:ptmk.dtam@gmail.com
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พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 254๒
2. กฎกระทรวงกำรขอรับอนุญำตและกำรอนุญำต ข้อจ ำกัดสิทธิ และค่ำตอบแทนกำรใช้ประโยชน์
จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ พ.ศ. 2558
3. กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับท่ี 1 และ ฉบับท่ี 2
4. ประกำศกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เรื่อง แบบค ำขอรับอนุญำตใช้ประโยชน์
จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
5. ประกำศกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เรื่อง ใบอนุญำตให้ใช้ประโยชน์
จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
6. แก้ค ำผิด ประกำศกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เรื่อง แบบค ำขอรับอนุญำต
ใช้ประโยชน์จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ ซึ ่งประกำศ                 
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
7. ประกำศกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เรื่อง แบบสัญญำกำรใช้ประโยชน์
จำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ
8. ประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูล
เบ้ืองต้นเกี่ยวกับต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ พ.ศ. 2560
9. ประกำศคณะกรรมกำรคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย เรื่อง ก ำหนดอัตรำ
ค่ำตอบแทนผลประโยชนจ์ำกต ำรับยำแผนไทยของชำติหรือต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติ พ.ศ. 2560
10. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง ประกำศก ำหนดต ำรำกำรแพทย์แผนไทยของชำติและต ำรับยำ
แผนไทยของชำติ ทุกฉบับ


