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กฎกระทรวง
การอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และการเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๖ วรรคสอง มาตรา ๔๑ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเป็นกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
การอนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ข้อ ๑ บุคคลซึ่งผู้ทรงสิทธิจะอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสัญชาติไทย
และไม่เคยถูกเพิ กถอนการอนุญ าตให้ใช้ สิท ธิใ นภูมิ ปัญ ญาการแพทย์แ ผนไทยอย่า งเดีย วกัน กั บที่จ ะ
อนุญาตด้วยเหตุตามมาตรา ๔๑ เว้นแต่จะพ้นกําหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอน
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ข้อ ๒ ในกรณีที่มีผู้ทรงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกันหลายคนการอนุญาตให้ใช้
สิทธิจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ทรงสิทธิร่ว มทุกคน เว้นแต่มีการกําหนดไว้เป็นอย่างอื่นในบันทึก
ข้ อ ตกลงการใช้ สิ ท ธิ ร่ ว มกั น ที่ ผู้ ท รงสิ ท ธิ ร่ ว มมอบไว้ กั บ นายทะเบี ย นตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
ก็ให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงนั้น
ข้อ ๓ การอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องทําเป็นหนังสือ
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ข้อ ๔ หนังสืออนุญาตให้ใช้สิท ธิในภูมิปัญญาการแพทย์แ ผนไทย อย่างน้อยต้องมีร ายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) วัน เดือน ปีที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(๒) ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้ทรงสิทธิ
(๓) ชื่อ ที่อยู่ และอาชีพของผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
(๔) เลขที่หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
(๕) สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของผู้ทรงสิทธิ
(๖) ขอบเขตที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ
(๗) กําหนดเวลาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ข้อ ๕ ให้ ผู้ท รงสิ ท ธิแ ละผู้ รับ อนุญ าตให้ ใช้ สิ ท ธิ ในภู มิปั ญ ญาการแพทย์แ ผนไทยแจ้ งการ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมทั้งส่งสําเนาหนังสืออนุญาตให้ใช้สิท ธิไปยัง
นายทะเบี ย นที่ รั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ นภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ มี
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในกรณี ที่มี ก ารแก้ไ ขเปลี่ ย นแปลงการอนุ ญ าตให้ ใ ช้สิ ท ธิ ใ นภูมิ ปั ญ ญาการแพทย์แ ผนไทย
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการอนุญ าตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญ ญาการแพทย์แผนไทยสิ้น สุดลงก่อนกําหนดเวลา
ในหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิ ให้ผู้ทรงสิทธิและผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิแจ้งการสิ้นสุดการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ไปยังนายทะเบียนด้วย
ข้อ ๖ ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจะต้องปฏิบัตติ ามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ จํ า กั ด ที่ น ายทะเบี ย นกํ า หนดในการรั บ จดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ นภู มิ ปั ญ ญา
การแพทย์แผนไทย
(๒) เงื่อนไขตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกําหนด
(๓) เงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศกําหนด
ในกรณีที่เป็น การอนุญาตให้ผลิต ยา ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิท ธิในภูมิปัญญาการแพทย์แ ผนไทย
ต้องควบคุมกรรมวิธีการผลิตยาและส่วนประกอบสิ่งปรุงให้เป็นไปตามตํารับยาแผนไทยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ
หมวด ๒
การเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยโดยนายทะเบียน
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยใช้สิทธินั้นในลักษณะ
ที่อาจเข้า ข่ายตามมาตรา ๔๑ ให้น ายทะเบีย นดําเนิน การพิจารณาเพิกถอนการอนุญ าตให้ใช้สิท ธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
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ข้อ ๘ ในการพิจารณาตามข้อ ๗ ให้นายทะเบียนดําเนินการตามมาตรา ๔๒ โดยมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้รับอนุญ าตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญ ญาการแพทย์แ ผนไทยทราบเพื่อให้ยื่นคําชี้แจงภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากนายทะเบียน
นายทะเบียนจะเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได้
ข้อ ๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิท ธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย ให้นายทะเบีย นมีหนังสือแจ้งคําสั่งพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ทรงสิทธิและผู้รับอนุญ าตให้ใช้สิท ธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ดังกล่าว
ข้อ ๑๐ ในการแจ้งคําสั่งตามข้อ ๙ ให้นายทะเบียนแจ้งสิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๙ ที่ผู้รับ
อนุญาตให้ใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีสิท ธิอุทธรณ์คําสั่งเพิกถอนการอนุญ าตให้ใช้สิท ธิ
ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคําสั่งของนายทะเบียน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
วิทยา บุรณศิริ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสอง และมาตรา ๔๑
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การ
อนุญาตของผู้ทรงสิทธิในการให้บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตของผู้ทรงสิทธิที่ให้
บุคคลอื่นใช้สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โดยการเพิกถอนการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

