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6 มค.63
11.02 น.

(นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
7 มกราคม 2563

มกราคม 2563
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ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัย
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์
ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 4 วรรคหนึง่ และมาตรา 34 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน” หมายความว่า ตารับยาแผนไทยส่วนบุคคล
หรือตาราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคลซึ่งได้รับการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
และได้รับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ที่ได้จดทะเบียนให้แจ้งเป็นหนังสือต่ออธิบดี ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดี ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แบบหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกาหนด
ข้อ ๕ การแจ้งความประสงค์ตามข้อ ๔ ให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) โครงการและวิธีการดาเนินการ หรือวัตถุประสงค์การดาเนินการ
(๒) ชื่อผู้ดาเนินการศึกษาวิจัย โดยผู้ควบคุมดูแลโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยหรือด้านสมุนไพร และหากมีผู้ร่วมวิจัยหลายคนจะต้องมี
ผู้วิจัย ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้ดาเนินการดังกล่าวทั้งหมด
(๓) แผนที่ อั น เป็น บริเวณถิ่น กาเนิด สมุ นไพรที่มี ระบบนิ เวศตามธรรมชาติ เว้นแต่บริเวณ
ถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ตามกฎหมาย
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(๔) ข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิกับผู้ขอเกี่ยวกับอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย
ที่ได้จดทะเบียน (ถ้ามี)
(5) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี)
(6) เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ ที่อธิบดีกาหนด (ถ้ามี)
ข้อ 6 เมื่อได้รับหนังสือแจ้งและเอกสารครบถ้วนแล้วให้อธิบดีตรวจสอบ และหากเห็นว่า
ถูกต้อง ให้มีหนังสือแจ้งการรับทราบ
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หากพบว่ า ไม่ ถู ก ต้ อ งให้ อ ธิ บ ดี มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง ผู้ ข อ
ให้ดาเนินการให้ถูกต้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้ขอ
ไม่ดาเนินการตามที่แจ้ง ให้ถือว่าละทิ้งความประสงค์
ข้อ 7 ผู้ขอที่ทาการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน
ตามระเบียบนี้ จะต้องไม่ส่งมอบ จาหน่าย จ่าย หรือโอนผลการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือการวิจัย
ให้แก่บุคคลอื่น หรือกระทาการอื่นใดอันทาให้เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ทรงสิทธิ
หากมีการกระทาที่ฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ยกเลิกการดาเนิ นการตามระเบียบนี้ และแจ้งให้ผู้ทาการวิจัยค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน ขออนุญาตผู้ทรงสิทธิตามกฎกระทรวงการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิ
ในการให้ บุคคลอื่น ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๘ เมื่อสิ้นสุดการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปั ญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้
จดทะเบียน ผู้ขอจะต้องรายงานผลการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยนั้น ให้แก่ผู้ทรงสิทธิ และ
อธิ บ ดี ฝ่ า ยละหนึ่ ง ชุ ด และเมื่ อ ได้ รั บ เอกสารแล้ ว อธิ บ ดี จ ะเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชนเพื่ อ ประโยชน์
ในการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสุมนไพรต่อไปก็ได้
แต่จะต้องขออนุญาตผู้ทรงสิทธิตามกฎกระทรวงการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยนายทะเบียน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ 9 ให้อธิบดีรายงานการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ที่ได้จดทะเบียนให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ข้อ 10 ให้ ป ลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น ผู้ รั ก ษาการ และมี อ านาจวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หา
ตามระเบียบนี้ และคาวินิจฉัยให้เป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อนุทิน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง กาหนดแบบตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า
ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดแบบหนังสือแจ้งการกระทาใด ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา
ค้ น คว้ า ทดลอง หรื อ วิ จั ย ต ารั บ ยาแผนไทยหรื อ ตาราการแพทย์ แ ผนไทย ซึ่ ง ได้ จ ดทะเบี ย นสิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง
หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562
อาศัยอานาจตามความในข้อ 4 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การแจ้งการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์
แผนไทย ซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ใช้แบบแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖2
มรุต จิรเศรษฐสิริ
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

แบบ ภ.ท. 23
เลขรับที่.............................................
วันที่..................................................
ลายมื อ ชื่ อ ..........................ผู้ รั บ แจ้ ง
หลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
วันที่..................................................
แบบหนังสือแจ้งการศึกษา ค้นคว้า ทดลองหรือวิจัยตารับยาแผนไทย
หรือตาราการแพทย์แผนไทย ซึ่งได้จดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เขียนที่ .....................................................................
ส่วนที่ ๑ ผู้แจ้ง
๑. กรณีบุคคลธรรมดา
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ)) .............................................................. สัญชาติ...................
อายุ...................ปี ถือบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (ระบุ) .........................
เลขที่ .............................................. ออกให้โดย ...................................... ........ อยู่บ้านเลขที่...........................
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย..............................ถนน..........................................ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต.......................จังหวัด....................รหัสไปรษณีย์.................. หมายเลขโทรศัพท์................................
หมายเลขโทรสาร ........................................ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ...................................................
๒. กรณีนิติบุคคล
ชื่อ ...................................................................... สัญชาติ.................. ..........ตั้งอยู่เลขที่........................
หมู่ที่.............ตรอก/ซอย............................. ถนน.........................................ตาบล/แขวง...................................
อาเภอ/เขต.................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์.............หมายเลขโทรศัพท์........... .........................
หมายเลขโทรสาร .............................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) .............................................................
โดย (นาย/นาง/นางสาว/อื่นๆ (ระบุ)) ............................................................................ ..................................
เป็ น กรรมการผู้ มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล อายุ............ปี สั ญ ชาติ..................... ถือบัตรประจาตัว
ประชาชน / บัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ (ระบุ) .................. เลขที่ .................................. .................
ออกให้โดย ............................. อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย........ ..................................
ถนน........................................ ตาบล/แขวง.........................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์..............................หมายเลขโทรศัพท์..........................................................
หมายเลขโทรสาร ................................ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) ...........................................................
ส่วนที่ ๒ วัตถุประสงค์ของการแจ้ง
๑. ผู้แจ้งมีความประสงค์จะทาการ (ทาเครื่องหมาย / ด้านใน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง)
ศึกษา หรือค้นคว้าตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทย
ทดลองหรือวิจัยตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทย
อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (ระบุ) .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

แบบ ภ.ท. 23
-22. ผู้แจ้งได้จัดส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปนี้ด้วย
( ) โครงการและวิธีการดาเนินการ หรือวัตถุประสงค์การดาเนินการ
( ) ชื่ อ ผู้ ด าเนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย โดยผู้ ค วบคุ ม ดู แ ลโครงการดั งกล่ า วจะต้ อ งเป็ น ผู้ มี สั ญ ชาติ ไทย
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยหรือด้านสมุนไพร และหากมีผู้ร่วมวิจัยหลายคนจะต้องมีผู้วิจัย
ซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้ดาเนินการดังกล่าวทั้งหมด
( ) แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ เว้นแต่บริเวณถิ่นกาเนิด
สมุนไพรควบคุมดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐออกให้ตามกฎหมาย
( ) ข้อตกลงระหว่างผู้ทรงสิทธิกับผู้ขอเกี่ยวกับอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้
จดทะเบียน (ถ้ามี)
( ) สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี)
( ) เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่อธิบดีกาหนด (ถ้ามี) .......................................................................
ขอรับรองว่าเป็นความจริง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเป็นสาคัญ
(ลายมือชื่อ).............................................................. ผู้แจ้ง
(..............................................................)
วันที่................................................................
ประทับตรานิติบุคคลเป็นสาคัญ (ถ้ามี)
ส่วนที่ 3 การพิจารณาและคาสั่ง
1. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ........................................................... เจ้าหน้าที่ผู้รับแจ้ง
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
วันที่..........................................................
2. คาสั่งของอธิบดี

...............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ลงชื่อ ..............................................................
(..........................................................)
ตาแหน่ง............................................................
วันที่..........................................................

