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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตใช้ ประโยชน์ จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรือตำรำกำรแพทย์ แผนไทย
ของชำติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. คุม้ ครองและส่งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: จังหวัดลพบุรี
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
35 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ 1/07/2015 9.00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กลุ่มงานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและเภสัชสาธารณสุข
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดลพบุรี
260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิ น ต.เขาพรงาม อ.เมื อง จ.ลพบุรี 15000
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โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
(ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1) กรณีผ้ รู ับอนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดาต้ อง
(ก) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะ
(ข) มีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(ค) ไม่เป็ นบุคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542 เว้ นแต่ได้ ถกู เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
(จ) ไม่เคยได้ รับโทษตามมาตรา 78 เว้ นแต่พ้นโทษมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยื่นคาขอ
(2) กรณีผ้ ขู อรับอนุญาตเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ต้ องมีลกั ษณะตาม (1) (ข) (ง) และ (จ)
(ข) กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเดินงานของนิติบคุ คลต้ องมีลกั ษณะตาม (1)
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12.2 ผู้อนุญาตอาจกาหนดข้ อจากัดสิทธิในใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติที่ได้ รับอนุญาต
ด้ วยตนเอง จะให้ ผ้ อู ื่นใช้ ประโยชน์มิได้
(2) การใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติตามที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้
(3) การใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติต้องไม่เป็ นอันตรายหรื อทาให้
เกิดความเสียหายต่อถิ่นกาเนิดหรื อถิ่นที่อยูข่ องสมุนไพรตามธรรมชาติระบบนิเวศของสมุนไพร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งแวดล้ อม
(4) ข้ อจากัดสิทธิอื่นตามที่ผ้ อู นุญาตเห็นสมควรกาหนดความเห็นชอบของคณะกรรมการ
12.3 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องชาระค่าตอบแทนจากการใช้ ประโยชน์ตารายาแผนไทยของชาติ หรื อตาราการแพทย์ แผนไทย
ของชาติ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกาหนด
12.4การไม่อนุญาตคาขอและการคืนคาขอ
ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณา
ได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ
หมายเหตุขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การลงนาม

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

(1) ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคา 60 นาที
ขอรับอนุญาตใช้ ประโยชน์ฯ
ต่อเจ้ าหน้ าที่ และชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดคาขอและ
เอกสารหลักฐาน
- หากถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่
รับคาขอและออกใบรับ
เจ้ าหน้ าที่เสนอคาขอพร้ อม 22 วันทาการ
เอกสารหลักฐาน ที่ถกู ต้ อง
และครบถ้ วน ต่อผู้
อนุญาต

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งาน
(ค่าธรรมเนียมคา
คุ้มครองผู้บริ โภค ขอ 10 บาท)
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี
ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต 10 วันทาการ นายแพทย์
และลงนามหนังสือที่
สาธารณสุข
เกี่ยวข้ อง
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

(นับแต่วนั ที่ได้
รับคาขอ/เอกสาร
หลักฐานถูกต้ อง
และครบถ้ วน)

(กรณีไม่อนุญาต
จะมีหนังสือทาง
ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบ
รับ แจ้ งคาสัง่ ไม่
อนุญาตพร้ อม
เหตุผลไปยังผู้
ขอรับอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การแจ้ งผลพิจารณา

แจ้ งผู้ขอรับอนุญาตมาชาระ 1 วันทาการ
ค่าธรรมเนียม และทา
สัญญา

ชาระค่าธรรมเนียม /
รับใบอนุญาต

1. ผู้ขออนุญาตชาระ
1 วันทาการ
ค่าธรรมเนียม
2. เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาต
ให้ ใช้ ประโยชน์ฯ
3. จัดทาสัญญาการใช้
ประโยชน์จากตารับยาแผน
ไทยของชาติหรื อตารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ

4)

5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

แต่วนั ที่มีคาสัง่
ดังกล่าว)
กลุม่ งาน
(1) ทางไปรษณีย์
คุ้มครองผู้บริ โภค ลงทะเบียนตอบ
และเภสัช
รับ
สาธารณสุข
2) ชาระ
สานักงาน
ค่าธรรมเนียม
สาธารณสุข
ภายใน 30 วัน นับ
จังหวัดทุก
แต่วนั ที่ได้ รับ
จังหวัดลพบุรี
หนังสือแจ้ ง
- งานการเงิน
กลุม่ งาน
บริหารงานทัว่ ไป
- งานการเงิน
กลุม่ งาน
บริหารงานทัว่ ไป
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 35 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
ประชำชน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1

ชุด

1)

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

2)

กรมกำรปกครอง

0

หมำยเหตุ
(1. หรื อใบแสดง
ตนอื่นๆที่ทำง
รำชกำรออกให้ ที่
มีเลขประจำตัว
ประชำชน
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
2. หรื อบัตร
ประจำตัวอื่นที่
ทำงรำชกำรออก
ให้ (ของกรรมกำร
ผู้จดั กำร หรื อ
บุคคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของนิติ
บุคคล)
(1. กรณีบคุ คล
ธรรมดำ
2. กรณีของนิติ
บุคคลใช้ ทะเบียน
บ้ ำน ของ
กรรมกำร ผู้จดั กำร
หรื อบุคคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนักงำนองค์กำร
ของรัฐ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1

ชุด

3)

4)

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

หมำยเหตุ
(กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญำตเป็ นส่วน
รำชกำร
รัฐวิสำหกิจ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรื อ
หน่วยงำนอื่นใด
ของรัฐ) ซึง่ อำจใช้
บัตรประจำตัว
เจ้ ำหน้ ำที่
รัฐวิสำหกิจ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรื อ
หน่วยงำนอื่นใด
ของรัฐ หรื อคำสัง่
แต่งให้ ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้ ำ
หน่วยงำนของรัฐ
แห่งนันแทนได้
้
)
(กรณีผ้ ขู ออนุญำต
เป็ นนิติบคุ คล)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
คำรับรองว่ำผู้
ขอรับอนุญำตจะ
เป็ นผู้ใช้
ประโยชน์จำก
ตำรับยำแผนไทย
ของชำติหรื อ
ตำรำกำรแพทย์
แผนไทยของชำติ
นันด้
้ วยตนเอง
ข้ อเสนอเกี่ยวกับ
แผนกำร
ดำเนินงำน
หนังสือมอบ
อำนำจ

สำเนำบัตร
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นๆที่
รำชกำรออกให้
ของผู้รับมอบ
อำนำจ
สำเนำหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิตบิ คุ คลและผู้มี
อำนำจลงลำยมือ
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญำต
มอบอำนำจ)

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญำต
มอบอำนำจ)

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญำต
เป็ นนิติบคุ คล)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ซึง่ เป็ นฉบับ
ปัจจุบนั โดยมีคำ
รับรองของผู้มี
อำนำจให้ คำ
รับรองตำม
กฎหมำยไม่เกิน
หกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรองนัน้

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
คำขอรับอนุญำต
1)
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)
2)

ใบอนุญำตให้ ใช้ ประโยชน์ จำกตำรับยำแผนไทยของชำติหรือตำรำกำรแพทย์ แผนไทยของชำติ
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กลุม่ งานคุ้มครองผู้บริ โภคและเภสัชสาธารณสุข สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ชัน้ 1 อาคาร 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดลพบุรี
260/55 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เขาพรงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชัน้ 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
โทรสาร : 036 421 515
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2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 - 424 - 773
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ขันตอนและรายละเอี
้
ยดการขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้ อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติและตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ

วันที่พมิ พ์

01/07/2015

สถำนะ

ขออนุมตั ิ โดยสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ก.พ.ร. (OPDC)

จัดทำโดย

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ลพบุรี

อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย
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เอกสารแนบท้าย
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ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากตารับยาแผนไทยของชาติและตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
แจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน

1.1 ผู้ขอรับอนุญาตยื่นแบบคาขออนุญาตใช้ประโยชน์
และชาระค่าธรรมเนียมคาขอ 10 บาท

ยื่นใหม่
สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน

60 นาที

1.2 นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดคาขอและเอกสาร
ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่รับคาขอและออกใบรับ
2. เจ้าหน้าที่เสนอคาขอต่อผู้อนุญาต
ที่ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน
มีหนังสือทางไปรษณีย์แจ้ง
คาสั่งไม่อนุญาตพร้อมเหตุผล
ไปยังผู้ขอรับอนุญาตภายใน
30 วัน นับแต่วันที่มีคาสั่ง

3.ผู้อนุญาตพิจารณา
ไม่อนุญาต

22 วันทาการ

10 วันทาการ

อนุญาต

4. แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม และทาสัญญา
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

1 วันทาการ

5.1 ผู้ขอรับอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
5.2 เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตารับยา
แผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ

5.3 จัดทาสัญญาการใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทย
ของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ

1 วันทาการ

