
พระราชบัญญัติ 

คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปนปท่ี ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ 

ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒” 

 

มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช

                                                 
 



กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

“ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” หมายความวา  พื้นความรูความสามารถเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย 

“การแพทยแผนไทย” หมายความวา  กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา 

หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความรวมถึงการ

เตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย  ท้ังน้ี โดยอาศัยความรูหรือตําราท่ีไดถายทอดและ

พัฒนาสืบตอกันมา 

“ตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา  หลักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ท้ังท่ีไดบันทึกไว

ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือท่ีมิไดมีการบันทึกกันไวแตเปนการเรียนรูหรือถายทอดสืบตอกันมาไมวาดวยวิธีใด 

“ยาแผนไทย” หมายความวา  ยาที่ไดจากสมุนไพรโดยตรงหรือท่ีไดจากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ

สมุนไพร และใหหมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายวาดวยยา 

“ตํารับยาแผนไทย” หมายความวา สูตรซ่ึงระบุกรรมวิธีการผลิตและสวนประกอบสิ่งปรุงท่ีมียาแผนไทย
รวมอยูดวยไมวาส่ิงปรุงน้ันจะมีรูปลักษณะใด 

“สมุนไพร” หมายความวา  พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดด้ังเดิมจากพืชหรือสัตวท่ีใชหรือแปรสภาพ

หรือผสมหรือปรุงเปนยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว 

และใหหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นท่ีอยูของสิ่งดังกลาวดวย 

“สมุนไพรควบคุม” หมายความวา  สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนสมุนไพรควบคุม 

“เขตอนุรักษ” หมายความวา  เขตปาสงวนแหงชาติ เขตพ้ืนท่ีคุมครองสิ่งแวดลอม เขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตหามลาสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ และเขตพื้นท่ีคุมครองอยางอื่นเพ่ือสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด 

“สารสกัดด้ังเดิม” หมายความวา  สารธรรมชาติท่ียังมิไดปรุงแตงหรือตอเติมโมเลกุลตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จนเกิดเปนสารใหม 

“แปรรูปอยางหยาบ” หมายความวา  การปรุงแตงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ทําให
ไดสารสกัดแบบรวมดวยกรรมวิธีแบบด้ังเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมิไดสกัดแยกสารบริสุทธ์ิเปนรายชนิดหรือรายตัว 

“ผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา บุคคลซ่ึงไดรับการถายทอดตํารับ
ยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยจากผูคิดคน ผูปรับปรุง หรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาวหรือไดเลาเรียนสืบตอกันมาโดยไมทราบผู

คิดคน ผูปรับปรุงหรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาว หรือผูซ่ึงไดรับมอบสิ่งดังกลาวจากบุคคลอ่ืน 

“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา  บุคคลซ่ึงไดจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้ 



“จําหนาย” หมายความวา  ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน และใหหมายความรวมถึงมีไวเพ่ือจําหนายดวย 

“สงออก” หมายความวา  นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร 

“แปรรูป” หมายความวา  การปรุงแตงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

“ผูอนุญาต” หมายความวา  ปลัดกระทรวงหรือผูซ่ึงปลัดกระทรวงมอบหมาย 

“นายทะเบียน” หมายความวา  นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณี 

“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา  ผูอนุญาต นายทะเบียน และผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“ปลัดกระทรวง” หมายความวา  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอ่ืน รวมท้ังออกระเบียบ

และประกาศ  ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

   

 

มาตรา ๕  ใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยประกอบดวย ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรม

วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน

สิ่งแวดลอม และผูอํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวน

กรรมการโดยตําแหนงซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยเลือกจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะและจากกลุมผูซ่ึงมีความรูความสามารถหรือ



ประสบการณทางดานการแพทยแผนไทย การผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และอธิบดีกรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* เปนกรรมการและเลขานุการ 

 

การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

(๓) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน 

และองคกรเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

(๔) ใหความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๙ 

วรรคสาม 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของผูอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการย่ืนอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณการจัดทําทะเบียนภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนและการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและ

สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีของ
คณะกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันท่ีไดรับ

แตงต้ัง 

ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ภายใตบังคับมาตรา ๕ วรรคสอง รัฐมนตรี

อาจแตงต้ังผูอื่นซ่ึงมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูท่ีไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีตนแทน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงต้ังอีกได 



 

มาตรา ๘  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังพน

จากตําแหนงเม่ือ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เปนบุคคลลมละลาย 

(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 

(๖) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

(๗) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีท่ีไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการในฐานะนั้น 

 

มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ

ท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหกรรมการที่มา

ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งให

บุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 

 



มาตรา ๑๒  ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาท่ี

ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมการศึกษาอบรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร 

และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวชิาการของคณะกรรมการ 

 

มาตรา ๑๓  ใหอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนนายทะเบยีนกลาง และใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนนายทะเบยีนจังหวัด 

 

 

 

หมวด ๒ 

การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

   

 

มาตรา ๑๔  สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีจะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก สิทธิใน

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทย 

 

มาตรา ๑๕  ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก*มีหนาท่ีรวบรวมขอมูลภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยทั่วราชอาณาจักร เพื่อจัดทําทะเบียน 

การจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยตาม

วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 

มาตรา ๑๖  ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสามประเภท คือ 

(๑) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ 

(๒) ตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป 

(๓) ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล 

 



มาตรา ๑๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีประโยชน

หรือมีคุณคาในทางการแพทยหรือการสาธารณสุขเปนพิเศษ ใหเปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ 

แลวแตกรณี 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยท่ีมีการใช

ประโยชนกันอยางแพรหลายหรือท่ีพนอายุการคุมครองสิทธิตามมาตรา ๓๓ ใหเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทย

ท่ัวไป แลวแตกรณี 

การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๑๙  ผูใดประสงคจะนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตํารับยาและขออนุญาตผลิตยาตาม

กฎหมายวาดวยยา หรือนําไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเปนตํารับยาใหมเพ่ือประโยชนในทางการคา หรือประสงคจะ

ทําการศึกษาวิจัยตําราการแพทยแผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยขึ้นใหม เพื่อนําไปใชประโยชน

ในทางการคาใหย่ืนคําขอรับอนุญาตใชประโยชนและชําระคาธรรมเนียม รวมท้ังคาตอบแทนสําหรับการใชประโยชนดังกลาวตอผู

อนุญาต 

การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ขอจํากัดสิทธิ และคาตอบแทน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๐  ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคลตามมาตรา ๑๖ (๓) อาจ
นํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อขอรับการคุมครองและสงเสริมตามที่กําหนดโดยบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได 

โดยยื่นคําขอตอนายทะเบียน 

การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๑  บุคคลซ่ึงมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๒๐ ตองมีสัญชาติ

ไทยและมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) เปนผูคิดคนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 

(๒) เปนผูปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 

(๓) เปนผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย 



 

มาตรา ๒๒  หามมิใหรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เม่ือนายทะเบียนเห็นวา 

(๑) เปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ หรือเปนตํารับยาแผนไทยท่ัวไป
หรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป หรือ 

(๒) เปนตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลที่ปรุงโดยไมใชหลักการแพทยแผนไทย เชนใชสารสกัดจากพืช สัตว 

หรือจุลชีพท่ีมิใชสารสกัดด้ังเดิมตามธรรมชาติ หรือใชวิธีการแปรรูปท่ีมิใชการแปรรูปอยางหยาบ 

 

มาตรา ๒๓  การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรายใดไมชอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ 

หรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนรายนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงให

ถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น 

ถาผูขอจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหยกเลิกคําขอจด

ทะเบียนนั้น 

 

มาตรา ๒๔  เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจดทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติตาม

มาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยท่ีขอจดทะเบียนนั้น ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนประกาศโฆษณา

คําขอจดทะเบียนน้ัน โดยไมชักชา ณ สํานักงานทะเบียนและที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง 

 

มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีผูย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกันหลายคน ใหนาย

ทะเบียนกําหนดวันสอบสวนและแจงไปยังผูขอจดทะเบียนทุกคน 

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะเรียกผูขอจดทะเบียนคนใดมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสง

เอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได เม่ือนายทะเบียนไดดําเนินการสอบสวน และปลัดกระทรวงไดวินิจฉัยแลว ใหนายทะเบียนแจงคําวินิจฉัย

ไปยังผูขอจดทะเบียนทุกคน 

การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีมีผูขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอยางเดียวกันหลายคนโดยไมได

รวมกัน ใหบุคคลซ่ึงไดย่ืนคําขอจดทะเบียนไวกอนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียน ถาย่ืนคําขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ใหทําความตก

ลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสู

ศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันสิ้นระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคํา

ขอจดทะเบียนของบุคคลเหลาน้ัน 

 



มาตรา ๒๗  เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจดทะเบียนไมไดเปนผูมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคํา

ขอจดทะเบียนน้ัน และใหมีหนังสือแจงคําสัง่ไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนดังกลาว 

 

มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผูขอจดทะเบียนอุทธรณคําส่ังของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ ถาคณะกรรมการมีคํา

วินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป 

 

มาตรา ๒๙  เม่ือไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใดตามมาตรา ๒๔ แลวบุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิจด

ทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น จะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนพรอมทั้งแสดงหลักฐานก็ได แตตองย่ืนภายในหกสิบ

วันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๔ 

 

มาตรา ๓๐  กอนท่ีจะมีคําวินิจฉัย นายทะเบียนตองใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานชี้แจงหรือนํา

พยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา 

เม่ือนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผู

คัดคานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีคําวินิจฉัยดังกลาว 

 

มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีไมมีผูคัดคานตามมาตรา ๒๙ หรือในกรณีท่ีมีผูคัดคาน และไดมีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดใหผู

ขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนหรือใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยใหแกผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานนั้นได 

เม่ือไดมีคําส่ังใหจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมี

หนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานทราบ และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงคําสั่ง ถาผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคําขอจดทะเบียน 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง วามีสิทธิไดรับการจดทะเบียน

หลายคน หรือกรณีท่ีผูย่ืนคําขอจดทะเบียนอยางเดียวกันหลายคนตกลงใหมีสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน หรือศาล

พิพากษาใหมีสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกันตามมาตรา ๒๖ ใหบุคคลเหลาน้ันมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยรวมกันได 

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน ใหผูมีสิทธิรวมกันนั้นจัดทําบันทึกขอตกลงวาจะ

ใชสิทธิรวมกันอยางไร มอบไวกับนายทะเบียนพรอมกับการจดทะเบียนดวย 



 

มาตรา ๓๓  สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ี ใหมีอายุตลอดอายุของผูทรงสิทธิ 

และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตวันท่ีผูทรงสิทธิถึงแกความตาย 

ในกรณีท่ีมีผูทรงสิทธิรวมตามมาตรา ๓๒ ใหสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยดังกลาวมีอยูตลอดอายุของ

ผูทรงสิทธิรวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูทรงสิทธิรวมคนสุดทายถึงแกความตาย 

เม่ือพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดตํารับยา

แผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยนั้น ใหเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไปตามมาตรา ๑๖ (๒) แลวแต
กรณี 

 

 

มาตรา ๓๔  ผูทรงสิทธิเทานั้นมีสิทธิในการผลิตยา และมีสิทธิในการใชศึกษาวิจัยจําหนาย ปรับปรุงหรือ

พัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิปญญาในตําราการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 

(๑) การกระทําใดๆ เพ่ือประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

หรือ 

(๒) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยหรือ 

(๓) การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบาน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐสวนราชการหรือหนวยงาน

ของรัฐ เพ่ือประโยชนในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใชตําราการแพทยแผนไทยเพื่อประโยชนในการ

รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรฐั ท้ังนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๓๕  สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ไมอาจโอนใหแกผูอื่นได เวนแตเปน

การตกทอดทางมรดก 

ผูท่ีไดรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ตองย่ืนคําขอจด

ทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสองปนับแตวันท่ีผูทรงสิทธิถึงแกความตาย 

เม่ือไมมีผูย่ืนคําขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยภายใน

กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันสิ้นสุดลง 

และใหนํามาตรา ๓๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



มาตรา ๓๖  ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิของตนตามมาตรา ๓๔ ก็ได 

การอนุญาตใหใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๗  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดในกรณี

ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธินั้นโดยขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(๒) ผูทรงสิทธิไดฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น 

 

(๓) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ได
จดทะเบียนไว 

 

มาตรา ๓๘  ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจฟองตอศาลขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนโดยไมชอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ได 

 

มาตรา ๓๙  กอนท่ีจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๗ ให

นายทะเบียนทําการสอบสวนขอเท็จจริงและแจงใหผูทรงสิทธิทราบ เพ่ือย่ืนคําชี้แจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงดังกลาว 

ในการสอบสวนขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะใหบุคคลที่เก่ียวของชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมา

แสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได 

เม่ือนายทะเบียนไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย ใหนายทะเบียนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลวใหนาย

ทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นได และใหมีหนังสือแจงคําสัง่ดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผู

ทรงสิทธินั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว 

 

มาตรา ๔๐  ผูทรงสิทธิท่ีถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ อาจขอจดทะเบียนใหมไดตามมาตรา 

๒๐ เม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยน้ัน 

 

มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดใชสิทธิน้ันโดยขัดตอความ



สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝาฝน หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 

๓๖ วรรคสอง หรือใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว นาย

ทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นได 

การเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๔๒  กอนท่ีจะสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๔๑ ให

นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยน้ันทราบเพื่อย่ืนคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน และใหนํามาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

เม่ือนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแลว ใหมีหนังสือแจง

คําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูทรงสิทธิ และผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมี

คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว 

 

มาตรา ๔๓  บุคคลซ่ึงมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยไดรับการคุมครองสิทธิในภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทยในประเทศนั้นได อาจขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยพ้ืนเมืองของประเทศนั้นที่ไดจดทะเบียนไว

ในประเทศของตนเพื่อขอรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ได 

การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

การคุมครองสมุนไพร 

   

 

มาตรา ๔๔  เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสําคัญทาง

เศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ ใหเปนสมุนไพรควบคุม 

 

มาตรา ๔๕  เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี



อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยาย

ท่ีตองแจงตอนายทะเบียน 

(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงตาม (๑) 

(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการครอบครอง การใชประโยชนการดูแล การเก็บรักษา หรือ

การขนยายสมุนไพรควบคุม 

(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 

(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงออกสมุนไพรควบคุม เพ่ือการคาและท่ีมิใชเพื่อการคา 

หรือในการจําหนาย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการคา 

(๖) กําหนดการอ่ืนใดเพื่อคุมครอง ปองกัน หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น

แกสมุนไพรควบคุม 

 

มาตรา ๔๖  หามมิใหผูใดศึกษาวิจัยหรือสงออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหนายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุม

เพ่ือการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตท่ีออกตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของปท่ีสามนับแตปท่ีออก

ใบอนุญาต 

 

มาตรา ๔๗  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย 

ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับ

ใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทําน้ันเปนการสุดวิสัยท่ีตนจะลวงรูหรือควบคุมได 

 

มาตรา ๔๘  บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิใหใชบังคับแกการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมซ่ึงกระทําโดยหนวยงาน

ของรัฐ แตตองแจงตอนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๔) 

 

มาตรา ๔๙  การตออายุใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตจะตองย่ืนขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 



เม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

 

มาตรา ๕๐  ในกรณีใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ สูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ

แทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายน้ัน 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๕๑  ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกวาจํานวนหรือปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด

ตามมาตรา ๔๕(๑) อยูในวันท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหสมุนไพรนั้นเปนสมุนไพรควบคุม แจงการครอบครอง

สมุนไพรควบคุมนั้นตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว 

 

 

มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน 

ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและระหวางถูกพักใช

ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได 

 

มาตรา ๕๓  ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาไดเม่ือเปนท่ีพอใจวาผูรับ

ใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี

แลว 

 

มาตรา ๕๔  เม่ือปรากฏวาผูรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และเปนการกระทําผิดที่รายแรง ผูอนุญาตมีอํานาจส่ังเพิกถอนใบอนุญาต

ได 

ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน และจะขอรับ

ใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองปนับแตวันท่ีถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และผูอนุญาตจะออก

ใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร 

 



มาตรา ๕๕  คําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ใหทําเปน

หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไมพบตัวผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่

เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ท่ีระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลวต้ังแตวันท่ีปดคําสั่ง 

 

มาตรา ๕๖  ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ จะจําหนายสมุนไพรควบคุมของตน

ท่ีเหลืออยูแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซ่ึงผูอนุญาตเห็นสมควรก็ไดภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือใน

กรณีท่ีมีการอุทธรณใหนับต้ังแตวันท่ีทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบ

วัน 

 

มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชนในการคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตาม

ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงายในเขตพื้นท่ีท่ีไดมี

การกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการเพื่อคุมครอง
สมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตาม

ความเหมาะสม และจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในเขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการนั้นใหสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพร หรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตาม

ธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร 

(๒) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณที่เปนถ่ินกําเนิดของสมุนไพร รวมท้ังการกําหนด
ขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในอันท่ี

จะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศนตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณคาของสมุนไพรในพืน้ที่บริเวณนั้น 

(๓) การสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร เพ่ือประโยชนในการกําหนด
มาตรการเพื่อคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร 

(๔) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหการเขาไปในเขตอนุรักษเพ่ือประโยชนในการประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๕๘  เพ่ือประโยชนในการจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ ใหพนักงาน

เจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปในพื้นท่ีท่ีไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษใดๆ เพื่อทําการสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกําเนิดของ

สมุนไพร  ท้ังนี้ โดยความรวมมือและประสานงานของสวนราชการท่ีเกี่ยวของตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 



มาตรา ๕๙  เม่ือไดประกาศใชแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ แลวการคุมครองและ

จัดการพื้นท่ีในเขตอนุรักษใหเปนไปตามแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรและตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

มาตรา ๖๐  ในพ้ืนที่เขตอนุรักษใด ถาปรากฏวามีการจัดการพื้นท่ีโดยไมถูกตองหรือมีสภาพปญหาการ

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรโดยไมถูกตอง หรือมีการทําลายสมุนไพร หรือถิ่นกําเนิดของสมุนไพรอยางรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซ่ึงจะตอง

ไดรับการแกไขโดยทันที และสวนราชการท่ีเกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงสาธารณสุขเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองตามแผน

จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ เทาท่ีจําเปนและเหมาะสม เพ่ือควบคุมและแกไขปญหาได 

มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีใดเปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือมีความ

หลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงาย หรือการเขาไปใช

ประโยชนจากสมุนไพรอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธหรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงคจะสงเสริม

ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นท่ีนั้น และพ้ืนท่ีนั้นยังมิไดถูกประกาศ

กําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพ้ืนท่ีน้ันเปนเขตพื้นท่ี

คุมครองสมุนไพร 

ท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะกําหนดใหเปนพ้ืนที่คุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งนั้นตองไมเปนที่ดินท่ีอยูใน

กรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะตองมีแผนท่ีแสดงแนวเขตที่ดินท่ีกําหนดเปนพ้ืนที่คุมครองสมุนไพรนั้นแนบ

ทายกฎกระทรวงดวย 

 

มาตรา ๖๒  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๑ ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหน่ึงหรือ

หลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย 

(๑) การใชประโยชนจากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพร หรือมิให
กระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีนั้น 

(๒) หามกระทําการใดๆ ท่ีอาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของ

พ้ืนท่ีนั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสมุนไพร 

(๓) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีน้ัน รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนาท่ีและความรับผิดชอบ

ของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพ

ธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีน้ัน 

(๔) กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่จําเปนและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่น้ัน 

 

มาตรา ๖๓  ในพ้ืนที่คุมครองสมุนไพร หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือกอสรางสิง่หนึ่ง



สิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอื่นหรือทําลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศนตาม

ธรรมชาติ หรือขุดหาแร หิน ดิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหนํ้าในลํานํ้า ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปน

อันตรายตอสมุนไพร เวนแตการดําเนินการใดๆ เพ่ือจัดการบริหารพื้นท่ีคุมครองสมุนไพรหรือใชประโยชนจากสมุนไพรโดยไดรับ

ใบอนุญาตจากผูอนุญาต 

 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตท่ีออกตามความในวรรคหนึ่งใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปท่ีสามนับแตปท่ีออก

ใบอนุญาต 

ใหนํามาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ถงึมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการตออายุใบอนุญาต 

การขอใบแทนใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๖๔  เพื่อสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริมและพัฒนาสมุนไพร เจาของหรือผู

ครอบครองท่ีดินท่ีเปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือท่ีดินท่ีจะใชปลูกสมุนไพร มีสิทธินําท่ีดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนเพื่อ

ขอรับความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัติน้ี 

การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๖๕  เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๖๔ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ

หรือไดรับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 

หมวด ๔ 

การอุทธรณ 

   

 

มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม

มาตรา ๒๗ ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งน้ันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสัง่ของนาย

ทะเบียน 

 



มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผูมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผน

ไทยตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคาน แลวแตกรณีมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยน้ันตอคณะกรรมการภายในสามสิบ

วันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงคําวินจิฉัยของนายทะเบียน 

 

มาตรา ๖๘  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม

มาตรา ๓๙ วรรคสาม ผูทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนท่ีสุด 

 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําส่ังเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย 

 

มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ตามมาตรา ๔๑ ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสิทธิอุทธรณคําสั่งน้ันตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต

วันท่ีไดรับหนังสือแจงคําสัง่ของนายทะเบียน 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําส่ังเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย 

 

มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีผูอนุญาตมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม

มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตซ่ึงถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกส่ังเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังน้ันตอคณะกรรมการภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 

มาตรา ๗๑  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ ใหเปน

ท่ีสุด 

 

มาตรา ๗๒  การยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

 



หมวด ๕ 

พนักงานเจาหนาท่ี 

   

 

มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหนาท่ี ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจ 

(๑) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) คนสถานท่ีหรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทํา

การ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอา

หมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเอกสารหรือสิ่งของที่เก่ียวของกับการกระทําความผิด และถาการคนในเวลาดังกลาว

ขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได 

(๓) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือส่ิงของท่ีเกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพ่ือ
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี 

(๔) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐาน ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา เอกสาร 

หรอืหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๕) สั่งใหบุคคลใดๆ ออกจากพื้นที่คุมครองสมุนไพร หรืองดเวนการกระทําใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๓ 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเจาหนาท่ีตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแก

พนักงานเจาหนาท่ีตามสมควร 

 

มาตรา ๗๔  ในการปฏิบัติหนาท่ี พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๗๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาท่ีเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

 

หมวด ๖ 



กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

   

 

มาตรา ๗๖  ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” ในกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานที่

เก่ียวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้ 

(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นท่ีไดรับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลตางประเทศ หรือ

องคการระหวางประเทศ 

(๓) ดอกผลและผลประโยชนท่ีเกิดจากกองทุน 

(๔) รายไดอื่นที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน 

รายไดของกองทุนไมเปนรายไดท่ีตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวา

ดวยวิธีการงบประมาณ 

 

ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข เก็บรักษาเงินและทรัพยสิน

ของกองทุน และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 

การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

 

หมวด ๗ 

บทกําหนดโทษ 

   

 

มาตรา ๗๗  ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ ประกอบ

มาตรา ๖ (๕) หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๓ (๔) ตองระวาง



โทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๒ วรรคสอง มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๓ 

วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๓ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๗๙  ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือ

ท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๘๐  ผูใดฝาฝนมาตรการคุมครองตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๒ (๒) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินส่ีหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๘๑  ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ีตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองพันบาท 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรา ๘๒  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดซ่ึงตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล กรรมการ

ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ันดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของ

นิติบุคคลน้ันไดกระทําโดยตนไมรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําน้ัน 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 



ชวน หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 



 

อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

(๑) ใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 

และตออายุใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) ใบอนุญาตใหจําหนาย สงออก หรือแปรรูป 

สมุนไพรควบคุมเพ่ือการคา และตออายุ 

ใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) ใบอนุญาตใหจัดการบริหารพ้ืนท่ีคุมครอง 

สมุนไพรหรือใชประโยชนจากสมุนไพรใน 

พื้นท่ีคุมครองสมุนไพรเพื่อการคา และตออายุ 

ใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๔) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๕) หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนท่ีดินท่ีเปน 

ถิ่นกําเนิดของสมุนไพร ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนท่ีดิน 

ท่ีเปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๗) ใบอนุญาตใหใชประโยชนจากตํารับยาแผนไทย 

ของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ 

ตามมาตรา ๑๙ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๘) คําขอคัดคานการขอจดทะเบียนสิทธิใน 



ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

(๙) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิใน 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๑๐) ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิใน 

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๑๑) คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอ 

ขึ้นทะเบียน และคําขอจดทะเบียนตามพระราช 

บญัญัติน้ี ฉบับละ ๕๐๐ บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 

กําหนดคาธรรมเนียมเก่ียวกบัภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๙2[๑] 

   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด

สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 

ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี ้

(๑)  ใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 

และตออายุใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 

(๒)  ใบอนุญาตใหสงออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา 

และตออายุใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๒๐,๐๐๐บาท 

(๓)  ใบอนุญาตใหจําหนายหรือแปรรูปสมุนไพร 

ควบคุมเพื่อการคา และตออายุใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท 

(๔)  ใบอนุญาตใหจัดการบริหารพื้นที่คุมครองสมุนไพร 

หรือใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นท่ีคุมครอง 

สมุนไพรเพื่อการคา และตออายุใบอนุญาตดังกลาว ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท 
                                                 
 



(๕)  ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๖)  หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนท่ีดินที่เปนถิ่นกําเนิด 

ของสมุนไพร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๗)  ใบแทนหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปน 

ถ่ินกําเนิดของสมุนไพร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๘)  ใบอนุญาตใหใชประโยชนจากตํารับยาแผนไทย 

ของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ ฉบับละ ๒๐๐ บาท 

(๙)  คําขอคัดคานการขอจดทะเบียนสิทธ ิ

ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๑๐)  หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิ 

ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๑๑)  ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิ 

ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ฉบับละ ๑๐๐ บาท 

(๑๒)  คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต 

คําขอขึ้นทะเบียนและคําขอจดทะเบียน ฉบับละ ๑๐ บาท 

 

 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

พินจิ จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 



กฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 

ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี ้

“หมอพืน้บาน” หมายความวา บคุคลซึ่งมีความรูความสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ทองถิ่นดวยภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวฒันธรรมของชุมชนสืบทอดกนัมานานเปนท่ีนิยมยกยองจากชุมชนโดยมีประชาชนใน
หมูบานรับรองไมนอยกวาสิบคน หรอืเปนผูท่ีไดรับการรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

“ภูมิภาค” หมายความวา บริเวณพืน้ท่ีภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืและภาคใต โดยบริเวณพืน้ที่
ภาคใดประกอบดวยจังหวัดใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด 

 

ขอ  ๒  บุคคลซ่ึงจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี ้

(๑)  มีสัญชาติไทย 

(๒)  มีอายุไมต่าํกวาสามสิบหาปบริบรูณในวนัที่ไดรับการเสนอชื่อ 

(๓)  ไมเปนขาราชการ หรือพนักงานองคกรของรฐัซ่ึงมีตําแหนงหรือเงนิเดือนประจาํ ยกเวนนักวิชาการตามขอ ๓ 
(๔) 

(๔)  ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ
เจาหนาท่ีของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาทางการเมือง 

(๕)  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(๖)  ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 



(๗)  ไมเปนผูติดยาเสพติด 

(๘)  ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถึงท่ีสุดใหจาํคกุ เวนแตเปนโทษสาํหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหโุทษ 

 

ขอ  ๓  นอกจากคณุสมบัติตามขอ ๒ บุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนีด้วย 

(๑)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ ตอง 

(ก)  มีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต แลวแต
กรณ ี

                     (ข)  มีประสบการณในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรอืสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต โดย
เปนผูประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาลหรือเปนผูดาํเนนิการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพ้ืนบาน ตอง 

(ก)  เปนหมอพื้นบานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหาป 

(ข)  มีภูมิลําเนาในจังหวัดท่ีตนเองไดรับการเสนอชื่อมาแลวไมนอยกวาหาป 

(ค)  ไมเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม (๑) 

(๓)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย ตอง 

(ก)  เปนผูแทนองคการเอกชนพฒันาท่ีเกี่ยวของดานการแพทยแผนไทยที่ไมแสวงหากาํไรหรอืผูแทนองคการที่
ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจงัหวัด หรือไดรับการรับรองจากองคการเอกชนพฒันาดังกลาวอยางนอยสอง
องคการ 

(ข)  เปนผูแทนองคการที่มีกิจกรรมตอเนื่องในดานการแพทยแผนไทยมาแลวไมนอยกวาสองป 

(ค)  เปนผูแทนองคการที่มีสถานที่ตั้งทําการที่ชัดเจน 

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมนักวิชาการ ตอง 

(ก)  มีประสบการณดานการแพทยแผนไทยหรือสมนุไพร หรือ 

(ข)  มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอนัเปนท่ียอมรับในวงการแพทยแผนไทย 



(๕)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทย ตอง 

(ก)  เปนผูผลิตหรอืจําหนายยาแผนไทย 

(ข)  ไดรับการรับรองจากกลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทย ท่ีมีสถานที่ตัง้ทําการที่ชัดเจนและมีการผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทยอยางตอเนือ่งมาแลวไมนอยกวาสองป 

(๖)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ตอง 

(ก)  เปนผูปลูกหรอืแปรรูปสมนุไพร 

(ข)  ไดรับการรับรองจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรที่มีสถานที่ต้ังทําการที่ชัดเจนและเปนกิจการของคน
ไทยที่มีการปลูกหรอืแปรรูปสมนุไพรอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาสองป 

 

ขอ  ๔  ใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัดรวมกันจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลของกลุมตางๆ ตามขอ ๓  

 

ขอ  ๕  ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใินแตละกรณี ใหเปนดังนี ้

(๑)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ ใหผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต เปนผูมีสิทธิเสนอชือ่ 

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวฒุิจากกลุมอืน่นอกจาก (๑) ใหผูแทนกลุมหมอพืน้บาน กลุมองคการเอกชนพฒันาดาน
การแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทยและกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมนุไพร เปนผูมีสิทธิเสนอชือ่ 

 

ขอ  ๖  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒเิรียกโดยยอวา “ก.ส.” ซ่ึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แตงตั้ง ประกอบดวย อธิบดีกรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายแพทยสาธารณสขุ
จังหวัดคัดเลือกกันเองใหเหลือส่ีคนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคนผูแทนสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกองการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ ผูแทนสภาทนายความ เปนกรรมการ และกรรมการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งอีกแปดคนใน
จํานวนนีใ้หมีผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกตหนึ่งคน หมอพืน้บานหนึง่คน ผูแทนกลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน นักวิชาการหนึ่งคน ผูผลติ
หรือจาํหนายยาแผนไทยหนึ่งคน ผูปลูกหรือแปรรูปสมนุไพรหนึ่งคน และผูอํานวยการสถาบนัการแพทยแผนไทย เปนกรรมการและ
เลขานุการ  

ให ก.ส. มีอํานาจหนาที่ดําเนนิการสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒุิจากบคุคล ดังตอไปนี ้

(๑)  กลุมผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย 



(ก) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน 

(ข) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยกุตหนึ่งคน 

(๒)  กลุมผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณดานการแพทยแผนไทยประกอบดวย 

(ก)  หมอพืน้บานส่ีคนจากภูมภิาค ภาคละหนึ่งคน 

(ข)  ผูแทนองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน 

(ค)  นักวิชาการหนึ่งคน 

(ง)  ผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทยหนึ่งคน 

(จ)  ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึง่คน 

กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

 

ขอ  ๗  ใหผูแทนกลุมหมอพืน้บาน กลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย กลุมนกัวิชาการ กลุมผูผลติ
หรือจาํหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมนุไพรในทุกจังหวัด ทําหนาท่ีเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒขิองแต
ละกลุมตอคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒริะดับจังหวัด  

ขอ  ๘  ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒริะดับจังหวัด เรยีกโดยยอวา “ก.ส.จ.” ซึ่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแตงต้ังในทุกจังหวัด ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสขุจังหวดั เปนประธานกรรมการ ผูแทนกลุมหมอพืน้บาน กลุมองคการ
เอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร กลุมละ
หนึ่งคน เปนกรรมการและเจาหนาที่ประจาํสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดท่ีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการและ
เลขานุการ 

ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาท่ีในการคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคณุวฒุิระดับจังหวัดจาก กลุมหมอพืน้บาน 
กลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูป
สมนุไพร 

กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคณุวฒุิระดับจังหวัดไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการผูทรงคณุวฒุ ิ

 

ขอ  ๙  ให ก.ส. ประกาศการสรรหากรรมการผูทรงคณุวฒุิทางหนังสือพิมพรายวนัอยางนอยเจด็วันติดตอกนั หรือ
ประชาสัมพนัธดวยวิธีอื่นตามความเหมาะสมกอนการดาํเนนิการเสนอชื่อไมนอยกวาสิบวนั 

 



ขอ  ๑๐  การสรรหากรรมการผูทรงคณุวุฒใิหดาํเนนิการดังนี ้

(๑)  ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวฒุิตามขอ ๕ (๑) เสนอช่ือตนเองหรอืบุคคลอืน่ทีส่มควรเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งช่ือ พรอมดวย
ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกาํหนดตอ ก.ส. ตามวนัและเวลาที่ 
ก.ส. กําหนด 

(๒)  ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวฒุิตามขอ ๕ (๒) เสนอช่ือผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคณุวฒุิจาก
กลุมหมอพืน้บาน กลุมองคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจาํหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูก
หรือแปรรูปสมนุไพร พรอมดวยประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัตท่ีิปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด ตอ ก.ส.จ. ตามวนัและเวลาที่ ก.ส. กําหนด 

ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหผูมสีิทธิเสนอชื่อ เสนอช่ือพรอมกับความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ รวมทัง้
เอกสารหรือหลักฐานทีแ่สดงใหเหน็วา ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูท่ีเหมาะสมกับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มคุีณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ ๒ และขอ ๓ 

ให ก.ส.จ. เปนผูคัดเลือกผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเหลือกลุมละหนึ่งคนและประกาศชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกในระดบัจังหวัด โดยปดประกาศไวในทีเ่ปดเผย ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวให ก.ส.จ. แจงช่ือผูซึ่งไดรับการ
คัดเลือกพรอมดวยแบบเสนอชื่อและแบบประวัติของผูซ่ึงไดรับการคัดเลือกตอ ก.ส. ท้ังนี้ ตามวนัและเวลาที่ ก.ส. กําหนด 

 

ขอ  ๑๑  ให ก.ส. จัดทําบญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังตอไปนี ้

(๑)  บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ ให
จัดทําจากรายชื่อทีผู่มีสิทธิเสนอชือ่แจงมาตามขอ ๑๐ (๑) โดยแยกบญัชีตามสาขาของผูประกอบโรคศิลปะ 

(๒)  บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติท่ีจะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคณุวุฒิจากกลุมหมอพืน้บาน กลุม
องคการเอกชนพฒันาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรอืจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมนุไพร 
ใหจัดทาํจากรายชือ่ท่ี ก.ส.จ. ในทุกจังหวัดแจงมาตามขอ ๑๐ วรรคสาม โดยแยกบัญชีตามประเภทของแตละกลุม สําหรับบญัชีรายชือ่
ของกลุมหมอพืน้บานใหแยกออกเปนสี่บัญชีตามภูมิภาค 

 

ขอ  ๑๒  ให ก.ส. สงบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๑ และบัตรเลอืกกรรมการผูทรงคุณวฒุิตามแบบที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด พรอมกับประวัติของผูที่มีชื่อในบัญชรีายชือ่ทุกคนไปใหผูมีรายชื่อในบัญชนีัน้ๆ เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชือ่นัน้ โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผูซึ่งตนเลือกไดสามช่ือ พรอมกับลงลายมอืช่ือในบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒแิลว
สงบัตรดังกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจาํตัวประชาชนของผูเลือกกลับคนืไปยัง ก.ส. ภายในวันท่ี ก.ส. กําหนด ท้ังนี้ ในกรณสีง
โดยตรงใหถือวนัท่ี ก.ส. ไดรับบัตรเปนวนัสง ในกรณีสงทางไปรษณียใหถือวันท่ีที่ทําการไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวนั
สง 



ให ก.ส. รวบรวมบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุิตามวรรคหนึ่งเพื่อดาํเนนิการตรวจนับคะแนน 

ในการตรวจนับคะแนน ใหกรรมการสรรหาใน ก.ส. จํานวนไมนอยกวาสามคนตรวจนับคะแนนติดตอกนัไปจน
เสร็จ ท้ังนี้ ตามวนั เวลา สถานทีแ่ละวิธกีารที่ ก.ส. กําหนด 

 

ขอ  ๑๓  แบบเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวฒุิ แบบประวตัิหรือบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวฒุแิลวแตกรณี ท่ีมี
ลักษณะอยางหนึง่อยางใดตอไปนี้ ใหถอืวาใชไมได ไมใหนาํมาพิจารณาคัดเลอืกจัดทําบญัชีรายชือ่ หรอืนับเปนคะแนน แลวแตกรณ ี

(๑)  ไมมีลายมือช่ือของเลขานุการ ก.ส. 

(๒)  มีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตอเติม หรือเขียนซํ้าโดยไมลงลายมอืช่ือผูเสนอชื่อหรือผูเลือกกํากับแลวแตกรณี 

(๓)  ไมไดลงลายมือชื่อผูเสนอช่ือหรอืผูเลือก แลวแตกรณี 

(๔)  ไมไดลงลายมือชื่อเจาของประวตัิผูถูกเสนอชื่อ ในกรณีของแบบประวัติ 

(๕)  สงกลับคืนมาชากวาวนัท่ี ก.ส. กําหนดตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณ ี

 

ขอ  ๑๔  เม่ือ ก.ส. ตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกโดยแยกบัญชใีนลักษณะ
เชนเดียวกนักับการจัดทําบัญชีตามขอ ๑๑ โดยเรยีงตามลาํดับคะแนนจากคะแนนมากไปนอยพรอมกับแสดงคะแนนของแตละคนไวใน
บัญชีดวย ในกรณทีี่มีผูไดคะแนนเทากัน ใหประธาน ก.ส. จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากนันัน้ตอหนา ก.ส. เพือ่เรยีงตามลาํดับที ่

ใหกรรมการสรรหาใน ก.ส. จํานวนไมนอยกวาสามคนตามขอ ๑๒ วรรคสาม ลงลายมอืชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตาม
วรรคหนึ่ง แลวใหประธาน ก.ส. ปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกไวในทีเ่ปดเผย ณ กรมพฒันาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 
และสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจงัหวัด 

ใหผูไดรับเลอืกที่อยูลําดับท่ีหนึ่งซึ่งมคีุณสมบัติครบถวนของแตละบัญชเีปนผูไดรับเลือกเพือ่เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวฒุ ิ

ในกรณีท่ีผูไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดบัทีห่นึ่งตามวรรคสาม ไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคณุวุฒิดวยเหตุใดๆ 
ใหเล่ือนผูท่ีไดรับเลือกซึ่งอยูในลาํดบัถัดมาขึน้มาเปนผูอยูในลาํดับท่ีหนึ่งแทน 

ในกรณีท่ีไมสามารถแตงตั้งผูไดรับเลอืกเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิได เนื่องจากไมมีรายชื่อของผูไดรับเลือกซ่ึงมี
คุณสมบัติครบถวนเหลืออยูในบัญชีรายชื่อบัญชใีด ใหดาํเนนิการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒเิฉพาะในกลุมเดยีวกับบัญชีรายช่ือนัน้ใหม 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้

 



ขอ  ๑๕  ใหปลัดกระทรวงสาธารณสขุรวบรวมรายช่ือผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒเิสนอรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตอไป 

 

ขอ  ๑๖  ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒพินจากตําแหนงกอนครบวาระ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายชื่อ
ตอรัฐมนตรี เพื่อแตงตั้งผูไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับถดัมาในบญัชีผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวฒุิประเภทนัน้ตามขอ ๑๔ แทน 
ตอไป 

 

ขอ  ๑๗  ในกรณีทีก่รรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวฒุิกอน
ครบวาระการดาํรงตําแหนงไมนอยกวาหกสิบวนั 

 

 

ใหไว ณ วนัที่ ๑๔ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

สุดารัตน  เกยรุาพนัธุ 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข 

 

 


