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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผนไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: จดทะเบียน
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
74 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
1) 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
โทรศัพท์ : 036 421 204-6 ต่อ 111
(ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน)
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการ
กาหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
12.1 บุคคลซึง่ มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้ องมีสญ
ั ชาติไทยและมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
- เป็ นผู้คิดค้ นตารับยาแผนไทยหรื อตาราการแพทย์แผนไทย
- เป็ นผู้ปรับปรุงหรื อพัฒนาตารับยาแผนไทยหรื อตาราการแพทย์แผนไทย
-เป็ นผู้สืบทอดตารับยาแผนไทยหรื อตาราการแพทย์แผนไทย
12.2 ไม่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเมื่อนายทะเบียนเห็นว่า
- เป็ นตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติหรื อเป็ นตารับยาแผนไทยทัว่ ไปหรื อตารา
การแพทย์แผนไทยทัว่ ไป หรื อ
- เป็ นตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้ หลักการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้ สารสกัดจากพืช สัตว์ หรื อจุลชีพที่มิใช่
สารสกัดดังเดิ
้ มตามธรรมชาติ หรื อใช้ วิธีการแปรรูปที่มิใช่การแปรรูปอย่างหยาบ
12.3 เมื่อได้ ประกาศคาขอโฆษณาคาขอจดทะเบียนสิทธิรายใดๆ ณ สานักงานนายทะเบียน และองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นแล้ ว หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนัน้ สามารถยื่นคาคัดค้ านต่อ
นายทะเบียนพร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานประกอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการปิ ดประกาศโฆษณา
12.4 กรณีที่มีผ้ ยู ื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกันหลายคน
นายทะเบียนจะกาหนดวันสอบสวนและแจ้ งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคน โดยอาจเรี ยนผู้ขอจดทะเบียนมาให้ ถ้อยคา
ชี ้แจง หรื อส่งเอกสารหรื อสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อมีผลการวินิจฉัยแล้ ว จะแจ้ งคาวินิจฉัยไปยังผู้ขอจะทะเบียนทุกคน
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12.5 กรณีที่มีผ้ ยู ื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเดียวกันหลายคนโดยไม่ได้ ร่วมกัน
1) ให้ บคุ คลซึง่ ได้ ยื่นคาขอจดทะเบียนไว้ ก่อน เป็ นผู้มีสิทธิจดทะเบียน
2) หากยื่นคาขอในวันและเวลาเดียวกัน ให้ ทาความตกลงกันว่าจะให้ บคุ คลใดมีสิทธิ หรื อมีสิทธิร่วมกัน หากตกลงกัน
ไม่ได้ ภายในเวลาที่นายทะเบียนกาหนด ให้ คกู่ รณีนาคดีไปสูศ่ าลภายใน 90 วัน นับแต่วนั สิ ้นระยะเวลาที่นายทะเบียน
กาหนด หากไม่ดาเนินการให้ ยกเลิกคาขอของบุคคลเหล่านัน้
12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คาสัง่ ยกคาขอจดทะเบียนของนายทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็ นผู้วินิจฉัย หากคาสัง่ ของนายทะเบียนไม่ถกู ต้ อง ให้ นายทะเบียนดาเนินการ
เกี่ยวกับคาขอจดทะเบียนรายนันต่
้ อไป
12.7ระยะเวลาดาเนินการรวม
- กรณีผ้ ยู ื่นคาขอรายเดียว ไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 74 วันทาการ
- กรณีผ้ ยู ื่นคาขอรายเดียว มีผ้ คู ดั ค้ าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 89 วันทาการ
- กรณีผ้ ยู ื่นคาขอหลายราย ไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 101 วันทาการ
- กรณียื่นคาขอหลายราย มีผ้ คู ดั ค้ าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 116 วันทาการ
12.8การไม่อนุญาตคาขอและการคืนคาขอ
ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริ การ
จะต้ องดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคา
ขอ
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

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

1) ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบ
คาขอเอกสารหลักฐาน
พร้ อมชาระค่าธรรมคาขอ
2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้ วนของคาขอ
และเอกสารหลักฐาน
3) ออกใบรับคาขอ

1 วันทาการ

การพิจารณา

1) ตรวจสอบคุณสมบัติ
22 วันทาการ
ผู้ยื่นคาขอตามที่กฎหมาย
กาหนด
2) ตรวจสอบความซ ้าซ้ อน
กับภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยที่ได้ รับสิทธิไปแล้ ว
3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ ความเห็น

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

(1) กรณีไม่ผา่ น
คุณสมบัติ จะมี
หนังสือแจ้ งคาสัง่
ยกคาขอจด
ทะเบียนสิทธิฯไป
ยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ
ภายใน 30 วัน
2) กรณีมีผ้ ยู ื่นคา
ขอร่วมกันหลาย
คน ต้ องมีการ
สอบสวน
ข้ อเท็จจริงจากผู้
ยื่นคาขอทุกคน ซึง่
จะทาให้ ขนตอนนี
ั้
้
ใช้ เวลาเพิ่มขึ ้นอีก
27 วันทาการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
ประกาศโฆษณาคาขอจด 44 วันทาการ กลุม่ งาน
ทะเบียนสิทธิฯ ณ
คุ้มครองผู้บริ โภค
สานักงานนายทะเบียนและ
และเภสัช
ที่ทาการขององค์กร
สาธารณสุข
ปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกแห่ง
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี
รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

(1)ผู้ประสงค์ขอ
คัดค้ านให้
ดาเนินการภายใน
60 วัน นับแต่วนั
ประกาศ
2) เมื่อมีการ
คัดค้ าน ให้ ผ้ ขู อจด
ทะเบียนสิทธิและ
ผู้คดั ค้ าน ชี ้แจง
หรื อแสดง
พยานหลักฐาน
ประกอบการ
พิจารณาโดยนาย
ทะเบียนจะแจ้ งผล
การวินิจฉัยภายใน
30 วัน นับจาก
วันที่วินิจฉัยเสร็จ
สิ ้น
3) เมื่อมีการ
คัดค้ าน ตามข้ อ 2)
ต้ องใช้ เวลา
เพิ่มขึ ้นอีก 15 วัน
ทาการ
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ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การลงนาม

ตรวจสอบผลการพิจารณา
และลงนามหนังสือสาคัญ
การจดทะเบียนสิทธิฯ

5 วันทาการ

แจ้ งผลการพิจารณา

แจ้ งผลการพิจารณาให้ สิทธิ 1 วันทาการ
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ
หรื อผู้เกี่ยวข้ องแล้ วแต่กรณี
และให้ ผ้ ไู ด้ รับสิทธิมาชาระ
ธรรมเนียมภายใน 30 วัน

ชาระค่าธรรมเนียม /
รับใบอนุญาต

ชาระค่าธรรมเนียมและรับ
หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนสิทธิฯ

ประเภทขัน้ ตอน

4)

5)

6)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 74 วันทาการ

1 วันทาการ

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
นายแพทย์
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
กลุม่ งาน
คุ้มครองผู้บริ โภค
และเภสัช
สาธารณสุข
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี

หมำยเหตุ

(1) กรณีมีผ้ ู
คัดค้ าน
ต้ องชี ้แจงเหตุผล
ประกอบด้ วย
2) หากผู้ได้ รับ
สิทธิไม่มาชาระ
ค่าธรรมเนียมใน
เวลาที่กาหนด จะ
ยกเลิกคาขอจด
ทะเบียนฯ
- งานการเงิน
(1) อัตรา
กลุม่ งาน
ค่าธรรมเนียม
บริหารงานทัว่ ไป หนังสือสาคัญ
- งานการเงิน
แสดงการจด
กลุม่ งาน
ทะเบียนสิทธิฯ
บริหารงานทัว่ ไป 100 บาท/คาขอ/
สานักงาน
รายการ)
สาธารณสุข
จังหวัดทุก
จังหวัดลพบุรี
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14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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
2

ชุด

(1) อำจใช้ เอกสำร
แสดงตนอื่นๆที่
ทำงรำชกำรออก
ให้ ซึง่ มีเลข
ประจำตัว
ประชำชน
2) กรณีนิติบคุ คล
ใช้ สำเนำบัตร
ประชำชนของ
กรรมกำร ผู้จดั กำร
หรื อบุคคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของนิติ
บุคคล

2

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล)

1)

2)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

0

หมำยเหตุ
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ชุด

1

0

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล ใช้
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของกรรมกำร
ผู้จดั กำร หรื อ
บุคคลซึง่
รับผิดชอบในกำร
ดำเนินงำนของนิติ
บุคคล)
-

0

2

ชุด

-

1)

2)

3)

แบบคำขอจด
สำนักงำน
ทะเบียนสิทธิใน สำธำรณสุขจังหวัด
ภูมิปัญญำ
ลพบุรี
กำรแพทย์แผน
ไทย (ภ.ท.7)
หลักฐำนเอกสำร
แสดง
รำยละเอียดภูมิ
ปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย พร้ อมรูป
ถ่ำย ภำพสแกน
หรื อสำเนำ
หลักฐำนแสดง
รำยละเอียดภูมิ
ปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย หรื อวิธีอื่นๆ
ในลักษณะ
เช่นเดียวกัน

หมำยเหตุ
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ที่

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิตบิ คุ คลและผู้มี
อำนำจลงลำยมือ
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ซึง่ เป็ นฉบับ
ปัจจุบนั โดยมีคำ
รับรองของผู้มี
อำนำจให้ คำ
รับรองตำม
กฎหมำยไม่เกิน
หกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
ตัวอย่ำงตำรับยำ
แผนไทยที่ปรุง
เสร็จพร้ อม
ส่วนประกอบสิ่ง
ปรุงทังหมด
้
ตำรำกำรแพทย์
แผนไทย (ฉบับ
จริง) หรื อ
ต้ นฉบับ หรื อ
แนบสำเนำตำรำ
กำรแพทย์แผน
ไทยที่เชื่อได้ ว่ำ
คัดลอกมำจำก
ต้ นฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

(ผู้มีอำนำจลงนำม
รับรอง
(กรณีนิติบคุ คล)

2

0

ชุด

(กรณียื่นคำขอจด
ทะเบียนตำรับยำ
แผนไทย)

1

1

ชุด

(กรณียื่นคำขอจด
ทะเบียนตำรำ
กำรแพทย์แผน
ไทย )
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ที่

7)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หลักฐำนเอกสำร
ที่แสดง
รำยละเอียดใน
กำรคิดค้ น กำร
ปรับปรุงหรื อ
พัฒนำ หรื อสืบ
ทอดภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย (ถ้ ำมี)
หนังสือมอบ
อำนำจ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

-

1

0

ชุด

(1) กรณีมีกำร
มอบอำนำจ
2) ติดอำกร
แสตมป์ ตำม
กฎหมำยกำหนด

0

1

ชุด

(กรณีมีกำรมอบ
อำนำจ)

8)

9)

สำเนำบัตร
ประชำชนหรื อ
บัตรอื่นๆที่
รำชกำรออกให้
ของผู้รับมอบ
อำนำจ

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

หมำยเหตุ

ค่ ำธรรมเนียมหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์ แผนไทย
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
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หมำยเหตุ (จ่ายหลังจากได้รับหนังสื อแจ้งสิ ทธิ ในภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยจากนายทะเบี ยน และเป็ นอัตรา
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
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วน 036 - 424 - 773
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7)
2)

หนังสือสาคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6)

19. หมำยเหตุ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาจแตกต่างกันไปตามบริบทและ
ความซับซ้ อนของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มายื่นขอจดทะเบียนสิทธิ

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

01/07/2015
ขออนุมตั ิ โดยสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดลพบุรี
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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เอกสารแนบท้าย

1) แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7)

13/20

14/20

15/20

16/20

17/20

2) หนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6)

18/20

19/20

20/20

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
1.1 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบคำขอเอกสำร
หลักฐำนพร้อมชำระค่ำธรรมเนียมคำขอ
10 บำท/คำขอ/รำยกำร
แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอส่งเอกสำร
เพิ่มเติมภำยใน 30 วัน

สำนักคุ้มครองภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
/สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

ไม่ครบ

1 วันทำกำร

1.2 เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมครบถ้วน
ของคำขอและเอกสำร
ครบ

1.3 เจ้ำหน้ำทีอ่ อกใบรับคำขอ
ถูกต้อง

มีหนังสือแจ้งคำสั่งยกคำขอ
จดทะเบียนสิทธิภำยใน 30 วัน

ไม่ผ่ำนหลักเกณฑ์

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ 22 วันทำกำร
ตำมมำตรำ21และมำตรำ22
กรณีผู้ยื่นคำขอร่วมกันหลำยคน
2.2 ตรวจสอบควำมซำซ้อนกับ
ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
สอบสวนข้อเท็จจริง
ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว
จำกผู้ยื่นคำขอทุกคน
2.3 เสนอคณะทำงำน
(27 วันทำกำร)
พิจำรณำให้ควำมเห็น
ผ่ำนหลักเกณฑ์

44 วันทำกำร
3. ประกำศโฆษณำคำขอจดทะเบียน
ณ สำนักงำนนำยทะเบียน
และที่ทำกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กรณีมีผู้คัดค้ำน

4. ตรวจสอบผลกำรพิจำรณำ
และลงนำมหนังสือสำคัญกำรจดทะเบียนสิทธิฯ

5. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้สิทธิไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ หรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้ได้รับสิทธิมำชำระธรรมเนียมภำยใน 30 วัน
ไม่ชำระค่ำธรรมเนียม

6. ชำระค่ำธรรมเนียม 100 บำท
และรับหนังสือสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสิทธิฯ

5 วันทำกำร

1 วันทำกำร

1 วันทำกำร

1)ผู้ประสงค์ขอคัดค้ำนให้ดำเนินกำร
ภำยใน 60 วัน นับแต่วันประกำศ
2) เมื่อมีกำรคัดค้ำน ให้ผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและผู้คัดค้ำน ชีแจงหรือแสดง
พยำนหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำโดย
นำยทะเบียนจะแจ้งผลกำรวินจิ ฉัยภำยใน
30 วัน นับจำกวันที่วินิจฉัยเสร็จสิน
(กำรวินิจฉัยใช้เวลำ 15 วันทำกำร)

