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คู่มือส าหรับประชาชน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดสระแก้ว  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ไม่มี  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  0  วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน    4  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 7  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
อาคาร 3 ชั้น 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
จังหวัดนนทบุรี 11000  โทรศัพท์ 02-149-5607, 02-149-5608 
Email Address :thaiwisdom.dtam@gmail.com    /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (ระยะเวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบริบทของแต่ละจังหวัด) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 12.1 บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังนี้ 
     - เป็นผู้คิดค้นต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
     - เป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
   - เป็นผู้สืบทอดต ารับยาแผนไทยหรือต าราการแพทย์แผนไทย 
 
  12.2 ไม่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเมื่อนายทะเบียนเห็นว่า 
     - เป็นต ารับยาแผนไทยของชาติหรือต าราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือเป็นต ารับยาแผนไทยทั่วไปหรือต ารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือ 
     - เป็นต ารับยาแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้หลักการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้สารสกัดจากพืช สัตว์ หรือจุล
ชีพที่มิใช่สารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้วิธีการแปรรูปที่มิใช่การแปรรูปอย่างหยาบ 
 
  12.3 เมื่อได้ประกาศค าขอโฆษณาค าขอจดทะเบียนสิทธิรายใดๆ ณ ส านักงานนายทะเบียน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้น สามารถยื่นค าคัดค้าน
ต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการปิดประกาศโฆษณา 
 
  12.4 กรณีท่ีมีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกันหลายคน นายทะเบียนจะก าหนด
วันสอบสวนและแจ้งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคน โดยอาจเรียนผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยค า ชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือ
สิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได้ และเมื่อมีผลการวินิจฉัยแล้ว จะแจ้งค าวินิจฉัยไปยังผู้ขอจะทะเบียนทุกคน 
 
  12.5 กรณีท่ีมีผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเดียวกันหลายคนโดยไม่ได้ร่วมกัน 
     1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นค าขอจดทะเบียนไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน 
     2) หากยื่นค าขอในวันและเวลาเดียวกัน ให้ท าความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ หรือมีสิทธิร่วมกัน หากตก
ลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่นายทะเบียนก าหนด ให้คู่กรณีน าคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน นบัแต่วันสิ้นระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนก าหนด หากไม่ด าเนินการให้ยกเลิกค าขอของบุคคลเหล่านั้น 
 
  12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์ค าสั่งยกค าขอจดทะเบียนของนายทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้วินิจฉัย หากค าสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนด าเนินการ
เกี่ยวกับค าขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป 
 
  12.7 ระยะเวลาด าเนินการรวม 
      - กรณีผู้ยื่นค าขอรายเดียว ไม่มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 74 วันท าการ 
         - กรณีผู้ยื่นค าขอรายเดียว มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 89 วันท าการ 
         - กรณีผู้ยื่นค าขอหลายราย ไม่มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 101 วันท าการ 
         - กรณียื่นค าขอหลายราย มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาด าเนินการรวม 116 วันท าการ 
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  12.8 การไม่อนุญาตค าขอและการคืนค าขอ 
            ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการ
จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

1) ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบ
ค าขอเอกสารหลักฐาน 
พร้อมช าระค่าธรรมค าขอ 
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของค าขอ และ
เอกสารหลักฐาน 
3) ออกใบรับค าขอ 

1 วันท าการ สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

 

2) การพิจารณา 
 

1) ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ยื่นค าขอตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  
2) ตรวจสอบความซ้ าซ้อน
กับภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยที่ได้รับสิทธิไปแล้ว 
3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาให้ความเห็น 
 
 

22 วันท า
การ 

สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

(1) กรณีไม่ผ่าน
คุณสมบัติจะมี
หนังสือ แจ้งค าสั่ง
ยกค าขอจด
ทะเบียนสิทธิฯไป
ยังผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิฯภายใน 30
วัน 
2) กรณีมีผู้ยื่นค า
ขอร่วมกันหลายคน 
ต้องมีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงจากผู้
ยื่นค าขอทุกคน ซึ่ง
จะท าให้ขั้นตอนนี้
ใช้เวลาเพิ่มข้ึนอีก 
27 วันท าการ) 

3) การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น 
 

ประกาศโฆษณาค าขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ ณ ส านักงาน
นายทะเบียนและที่ท าการ

44 วันท า
การ 

สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

(1)ผู้ประสงค์ขอ
คัดค้านให้
ด าเนินการภายใน 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง 
 

60 วัน นับแต่วัน
ประกาศ 
2) เมื่อมีการ
คัดค้าน ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิและผู้
คัดค้าน ชี้แจงหรือ
แสดงพยานหลัก 
ฐานประกอบการ
พิจารณาโดยนาย
ทะเบียนจะแจ้งผล
การวินิจฉัยภายใน 
30 วัน นับจากวัน 
ที่วินิจฉัยเสร็จสิ้น 
3) เมื่อมีการ
คัดค้าน ตามข้อ 2) 
ต้องใช้เวลาเพิ่มข้ึน
อีก 15 วันท าการ 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ตรวจสอบผลการพิจารณา
และลงนามหนังสือส าคัญ
การจดทะเบียนสิทธิฯ 

5 วันท าการ สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

- 

5) - 
 

แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิ
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ 
หรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี 
และให้ผู้ได้รับสิทธิมาช าระ
ธรรมเนียมภายใน 30 วัน 
 

1 วันท าการ สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

(1) กรณีมีผู้
คัดค้าน 
ต้องชี้แจงเหตุผล
ประกอบด้วย 
2) หากผู้ได้รับสิทธิ
ไม่มาช าระ
ค่าธรรมเนียมใน
เวลาที่ก าหนด จะ
ยกเลิกค าขอจด
ทะเบียนฯ) 

6) - 
 

ช าระค่าธรรมเนียมและรับ
หนังสือส าคัญแสดงการจด
ทะเบียนสิทธิฯ 
 

1 วันท าการ สสจ.สระแก้ว 
งานแพทย์แผน
ไทย 

(1) อัตราค่า ธรรม
เนียมหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบยีน 
สิทธิฯ 100 บาท/ค า
ขอ/รายการ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   74 วันท าการ 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 2 ชุด (1) อาจใช้เอกสาร
แสดงตนอื่นๆที่ทาง
ราชการออกให้ ซ่ึง
มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 
2) กรณีนิติบุคคล 
ใช้ส าเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการ ผู้จัดการ 
หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติ
บุคคล) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 2 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 0 2 ชุด (กรณีนิติบุคคล ใช้
ส าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ 
ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิด 
ชอบในการด าเนิน 
งานของนิติบุคคล) 

2) แบบค าขอจด
ทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย (ภ.ท.7) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) หลักฐานเอกสาร
แสดงรายละเอียด
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย พร้อมรูปถ่าย 
ภาพสแกน หรือ
ส าเนาหลักฐาน
แสดงรายละเอียด
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย หรือวิธีอ่ืนๆ 
ในลักษณะ
เช่นเดียวกัน 

- 0 2 ชุด - 

4) ส าเนาหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลและผู้มี
อ านาจลงลายมือ
ชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบัน โดยมีค า
รับรองของผู้มี
อ านาจให้ค า
รับรองตาม
กฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรอง 

- 0 1 ชุด (ผู้มีอ านาจลงนาม
รับรอง 
(กรณีนิติบุคคล) 
 
 

5) ตัวอย่างต ารับยา
แผนไทยที่ปรุง
เสร็จพร้อม
ส่วนประกอบสิ่ง
ปรุงทั้งหมด 

- 2 0 ชุด (กรณียื่นค าขอจด
ทะเบียนต ารับยา
แผนไทย) 

6) ต าราการแพทย์
แผนไทย (ฉบับ
จริง) หรือต้นฉบับ 

- 1 1 ชุด (กรณียื่นค าขอจด
ทะเบียนต ารา
การแพทย์แผนไทย) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หรือ แนบส าเนา
ต าราการแพทย์
แผนไทยที่เชื่อได้
ว่าคัดลอกมาจาก
ต้นฉบับจริง 

7) หลักฐานเอกสาร
ที่แสดง
รายละเอียดใน
การคิดค้น การ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนา หรือสืบ
ทอดภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย  (ถ้ามี) 

- 0 1 ชุด - 

8) หนังสือมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (1) กรณีมีการมอบ
อ านาจ 
2) ติดอากร
แสตมป์ ตามกฎ 
หมายก าหนด) 

9) ส าเนาบัตร
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นๆที่
ราชการออกให้
ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ชุด (กรณีมีการมอบ
อ านาจ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ช าระค่าธรรมเนียม ณ จุดยื่นค าขอ และอัตราค่าธรรมดังกล่าว เป็นอัตราค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการที่
ยื่นจดทะเบียนฯ)   

2) ค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ (จ่ายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากนายทะเบียน และเป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก  ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 02-149-5607, 02-149-5608 
หมายเหตุ – 
 

3) ช่องทางการร้องเรียน ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรสาร 02-591-1095 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน E-mail : thaiwisdom.dtam@gmail.com 
หมายเหตุ (เป็นอีเมลล์รองรับการด าเนินงานตามคู่มือประชาชน ด าเนินการโดยส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย) 

5) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 
หมายเหตุ - 

6) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์การจัดการเรื่องร้องทุกข์  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 3 
อาคาร 1 โทรศัพท์  02 149 5675  หรือ 02 149 5678 
หมายเหตุ - 

7) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7) 
2) หนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6) 
3) ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

 
19. หมายเหตุ 
ระยะเวลาในการพิจารณาค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาจแตกต่างกันไปตามบริบทและความ
ซับซ้อนของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มายื่นขอจดทะเบียนสิทธิ 
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เอกสารแนบท้าย 
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1) แบบค าขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7) 
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2) หนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6) 
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1.1 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบค าขอเอกสาร
หลักฐานพร้อมช าระค่าธรรมเนียมค าขอ 

10 บาท/ค าขอ/รายการ 

1 วันท าการ 

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล 

แจ้งให้ผู้ยื่นค าขอส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 30 วัน 

ไม่ครบ 

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถว้น 
ของค าขอและเอกสาร 

 

 

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ตามมาตรา21และมาตรา22 

2.2 ตรวจสอบความซ้ าซ้อนกับ 
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว 
2.3 เสนอคณะท างาน 
พิจารณาให้ความเห็น 

 

มีหนังสือแจ้งค าสั่งยกค าขอ 
จดทะเบียนสิทธิภายใน 30 วัน 

 
ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ 

22 วันท าการ 

44 วันท าการ 

ส านักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 
/ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว 

1.3 เจ้าหนา้ทีอ่อกใบรับค าขอ 

ครบ 

ถูกต้อง 

ผ่านหลักเกณฑ ์

กรณีผู้ยื่นค าขอร่วมกันหลายคน 

สอบสวนข้อเท็จจริง 
จากผู้ยื่นค าขอทุกคน  
(27 วันท าการ) 

3. ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน 
ณ ส านักงานนายทะเบียน 

และที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
 

1)ผู้ประสงค์ขอคัดค้านให้ด าเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ 
2) เมื่อมีการคัดค้าน ให้ผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและผู้คัดค้าน ชี้แจงหรือแสดง
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดย
นายทะเบยีนจะแจ้งผลการวินจิฉัยภายใน 
30 วัน นับจากวันที่วินิจฉัยเสร็จสิ้น 
(การวินิจฉัยใช้เวลา 15 วันท าการ) 

กรณีมีผู้คัดค้าน 

4. ตรวจสอบผลการพิจารณา 
และลงนามหนังสือส าคัญการจดทะเบียนสิทธิฯ 

5. แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ หรือผู้เกี่ยวข้องแลว้แต่กรณี และ
ให้ผู้ได้รับสิทธิมาช าระธรรมเนียมภายใน 30 วัน 

5 วันท าการ 

1 วันท าการ 

1 วันท าการ 
ไม่ช าระค่าธรรมเนียม 

6. ช าระค่าธรรมเนียม 100 บาท 
และรับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบยีนสิทธิฯ 
 


