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ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง รายละเอียดการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ตามที่กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การสอบสวน และ
การพิจารณาวินิจฉัย และแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕” ได้กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทยส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดในการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแบบคําขอที่อธิบดี
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประกาศกําหนด นั้น
เพื่อให้การรับคําขอ การจัดเตรียมเอกสารและหลักฐาน และการพิจารณาคําขอจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยของนายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนจังหวัดเป็นไปโดยถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่ ง เสริ ม ภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จึงออกประกาศกําหนดรายละเอียดการยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประเภทของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๑.๑ ตํารับยาแผนไทย ได้แก่ สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและส่วนประกอบสิ่งปรุง
ที่มียาแผนไทยรวมอยู่ด้วยไม่ว่าสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด
๑.๒ ตําราการแพทย์แผนไทย ได้แก่ หลักวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
ทั้งที่ได้บันทึกไว้ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือที่มิได้มีการบันทึกกันไว้แต่เป็นการเรียนรู้
หรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่ว่าด้วยวิธีใด
ข้อ ๒ รายละเอี ย ดและคุ ณ ลั ก ษณะภู มิ ปั ญ ญาการแพทย์ แ ผนไทยที่ จ ะต้ อ งแสดงใน
การจดทะเบียนสิทธิ
๒.๑ ตํารับยาแผนไทย ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ชื่อตํ ารับยาแผนไทย จะต้อ งมี ชื่อ ที่ สอดคล้อ งกั บสรรพคุ ณ หรื อ
วัตถุประสงค์ของตํารับยาแผนไทยที่ใช้ ซึ่งเป็นไปตามหลักการแพทย์แผนไทย หากเป็นชื่อตามภาษา
โบราณให้ใช้ชื่อนั้น
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๒.๑.๒ ชื่อตํารับยาแผนไทย จะต้องไม่ใช้ชื่อไปในทํานองโอ้อวด ไม่สุภาพ
หรือแสดงสรรพคุณ เกินจริง หรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง หรือไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยหรือส่อไปในทางทําลายคุณค่าของภาษาไทย และต้องสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทย
๒.๑.๓ สูตรตํารับยาแผนไทย จะต้องแจ้งปริมาณของวัตถุส่วนประกอบของ
ตํารับยาแผนไทย โดยให้แจ้งตัวยาและปริมาณให้ชัดเจนและครบถ้วนทั้งหมด (ทั้งที่เป็นตัวยาสําคัญและ
ส่วนประกอบ หรือตัวยาเสริม) โดยจะต้องไม่มีตัวยาแผนปัจจุบันเป็นส่วนผสมในตํารับยาแผนไทย ดังนี้
(๑) หน่วยเมตริก ในระบบสากล เช่น มิลลิกรัม, กรัม, กิโลกรัม
ซี.ซี., ลิตร, เปอร์เซ็นต์ หรือร้อยละ ฯลฯ เป็นต้น
(๒) หน่วยนับตามหลักการทางการแพทย์แผนไทย เช่น ชั่ง ตําลึง
บาท เฟื้อง สลึง ไพ ชั่ง ฝา กํา ต้น มัด เบี้ย ฯลฯ หรือหน่วยที่กําหนดอย่างอื่น เป็นต้น
(๓) หน่วยนับแบบอื่น (ให้ระบุให้ชัด หรืออาจเทียบเคียงกับหน่วย
ตาม (๑) และ (๒)
๒.๑.๔ รายละเอียดที่แสดงถึงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
รายละเอียดการคิดค้น ปรับปรุง หรือพัฒนา หรือการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน
๒.๑.๕ กรรมวิธีการผลิต หรือกรรมวิธีการปรุงตํารับยาแผนไทย จะต้องเป็นแบบ
แผนโบราณ หรือตามหลักการแพทย์แผนไทย และจะต้องแจ้งรายละเอียดตามกรรมวิธีการผลิตหรือ
กรรมวิธีการปรุงตํารับยาแผนไทย ดังนี้
(๑) ขั้นตอนแรกของการผลิต หรือการเข้าเครื่องยา
(๒) ปริ ม าณสุ ท ธิ (โดยประมาณ) ของยาที่ ไ ด้ ใ นทุ ก ขั้ น ตอน
การผลิตหรือการปรุง (ถ้ามี) เช่น ปริมาณของน้ํายาที่ได้ภายหลังจากการต้ม หรือเคี่ยว หรือประมาณ
ของยาผงที่ได้รับ เป็นต้น
(๓) ระยะเวลาที่ใช้ (ถ้ามี)
(๔) ระดับความร้อน หรืออุณหภูมิ (ถ้ามี)
(๕) การบรรจุ และวิธีการเก็บรักษา
(๖) พิธีกรรมหรือคาถา ที่ใช้บริกรรม หรือปลุกเสก ในกรรมวิธี
การผลิต หรือกรรมวิธีการปรุงตํารับยาแผนไทย (ถ้ามี)
(๗) รายละเอียดอื่นที่เป็นกรรมวิธีการผลิต หรือกรรมวิธีการปรุง
ตํารับยาแผนไทยนอกเหนือที่กําหนดข้างต้น (ถ้ามี)
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(๘) รายละเอียดอื่นที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขอให้จัดส่งเพิ่มเติม
(๙) ตัวอย่างตํารับยาแผนไทยที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต หรือกรรมวิธี
การปรุงเสร็จแล้ว พร้อมตัวอย่างส่วนผสมหรือส่วนประกอบสิ่งปรุงตํารับยาแผนไทยนั้นด้วย
(๑๐) สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อห้าม หรือข้อควรระวังในการใช้
(๑๑) ตํ า ราการแพทย์ แ ผนไทย (ฉบั บ จริ ง ) หรื อ ต้ น ฉบั บ หรื อ
รูปภาพถ่าย หรือภาพสแกน หรือสําเนาตําราการแพทย์แผนไทยที่เชื่อว่าได้คัดลอกมาจากต้นฉบับจริง
หรือวิธีอื่น ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน เป็นต้น ซึ่งปรากฏรายละเอียดของตํารับยาแผนไทยที่ขอจดทะเบียน
ทั้งหมด (ถ้ามี)
(๑๒) กรณี ตํ า ราการแพทย์ แ ผนไทยที่ ข อจดทะเบี ย นเป็ น ภาษา
พื้นเมือง หรือภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ให้ผู้จัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยประกอบการการยื่นคําขอ
ต่อนายทะเบียน
(๑๓) รายงานผลการใช้ หรื อ การรั ก ษา หรื อ รายงานการศึ ก ษา
หรือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุข (ถ้ามี)
(๑๔) เอกสารและหลักฐานการขึ้นทะเบียนตํ ารับยาแผนไทยหรื อ
ยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา (ถ้ามี)
(๑๕) รายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)
๒.๒ ตําราการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย
๒.๒.๑ ชื่อตําราการแพทย์แผนไทย จะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาในตํารา
การแพทย์แผนไทย และเป็นไปตามหลักการแพทย์แผนไทย หากเป็นชื่อตามภาษาโบราณให้ใช้ชื่อนั้น
๒.๒.๒ ชื่อตํ าราการแพทย์ แ ผนไทย จะต้อ งไม่ ใช้ ชื่อไปในทํานองโอ้ อ วด
ไม่สุภาพ หรือแสดงสรรพคุณเกินจริง หรืออาจทําให้เข้าใจผิดจากความจริง หรือไม่เหมาะสมกับวัฒนธรรม
อันดีงามของไทย หรือส่อไปในทางทําลายคุณค่าของภาษาไทย และต้องสอดคล้องกับหลักการแพทย์แผนไทย
๒.๒.๓ รายละเอียดที่แสดงถึงสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และ
รายละเอียดการคิดค้น ปรับปรุง หรือพัฒนา หรือการสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน
๒.๒.๔ ตําราการแพทย์แผนไทย (ฉบับจริง) หรือต้นฉบับ พร้อมรูปภาพถ่าย
หรือภาพสแกน หรือสําเนาตําราการแพทย์แผนไทยที่เชื่อว่าได้คัดลอกมาจากต้นฉบับจริง หรือวิธีอื่น ๆ
ในลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏรายละเอียดของตํารับยาแผนไทยที่ขอจดทะเบียนทั้งหมด
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๒.๒.๕ สรรพคุณ วิธีการใช้ และข้อห้าม หรือข้อควรระวังในการใช้
๒.๒.๖ รายงานผลการใช้ หรือการรักษา หรือรายงานการศึกษา หรือการวิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ หรือทางการแพทย์ หรือการสาธารณสุข (ถ้ามี)
๒.๒.๗ กรณีตําราการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียนเป็นภาษาพื้นเมือง
หรือภาษาอื่นที่มิใช่ภาษาไทย ให้ผ้จู ัดทําคําแปลเป็นภาษาไทยประกอบการการยื่นคําขอต่อนายทะเบียน
๒.๒.๘ พิ ธี ก รรม หรื อ คาถา ที่ ใ ช้ บ ริ ก รรม หรื อ ปลุ ก เสก ในกรรมวิ ธี
การผลิต หรือกรรมวิธีการปรุงตํารับยาแผนไทย หรือเกี่ยวข้องกับตําราการแพทย์แผนไทย (ถ้ามี)
๒.๒.๙ รายละเอียดอื่นที่นายทะเบียน หรือคณะกรรมการคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยขอให้จัดส่งเพิ่มเติม (ถ้ามี)
๒.๒.๑๐ รายละเอียดอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๓ รายละเอียดที่ต้องระบุในแบบคําขอจดทะเบียนสิทธิ
๓.๑ วันและเวลาที่ยื่นคําขอจดทะเบียน
๓.๒ ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน อายุ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ของ
ผู้ขอจดทะเบียน
๓.๓ ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน อายุ สัญชาติ อาชีพ และที่อยู่ที่ติดต่อได้ของ
ผู้รับมอบอํานาจ
๓.๔ สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน
๓.๕ รายละเอียดที่แสดงถึงการคิดค้น การปรับปรุงหรือพัฒนา หรือการสืบทอด
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน
๓.๖ บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ร่วมกันหลายคน ตามมาตรา ๒๕ หรือกรณีผู้ ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แ ผนไทย
อย่างเดียวกันหลายคนโดยไม่ได้มาร่วมกัน ตามมาตรา ๒๖
๓.๗ รายละเอียด ตามที่กําหนดในข้อ ๒
๓.๘ รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการระบุเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ข้อ ๔ เอกสารและหลักฐานประกอบการขอจดทะเบียน จํานวนอย่างละ ๒ ชุด
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๔.๒ สําเนาทะเบียนบ้าน
๔.๓ หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล

เล่ม ๑๓๑ ตอนพิเศษ ๒๗ ง

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔.๔ เอกสารและหลักฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พร้อมรูปภาพถ่าย ภาพแกน
หรือสําเนาหลักฐานแสดงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือวิธีอื่นๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน
๔.๕ เอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๒ ดังนี้
๔.๕.๑ กรณีตํารับยาแผนไทย ให้จัดส่งตัวอย่างตํารับยาแผนไทยที่ปรุงเสร็จ
พร้อมส่วนประกอบสิ่งปรุงทั้งหมด ของตํารับยาแผนไทยด้วย
๔.๕.๒ กรณี ตํ า ราการแพทย์ แ ผนไทย ให้ จั ด ส่ ง ตํ า ราการแพทย์ แ ผนไทย
(ฉบับจริง) หรือต้นฉบับ พร้อมรูปภาพถ่าย หรือภาพสแกน หรือสําเนาตําราการแพทย์แผนไทยที่เชื่อว่า
ได้คัดลอกมาจากต้นฉบับจริง หรือวิธีอื่น ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน ซึ่งปรากฏรายละเอียดของตํารับยาแผนไทย
ที่ขอจดทะเบียนทั้งหมด พร้อมสําเนา หรือวิธีอื่น ๆ ในลักษณะเช่นเดียวกัน
๔.๖ สําเนาใบเสร็จค่าคําขอ หรือใบเสร็จรับเงินชําระค่าธรรมเนียม พร้อมสําเนา
ใบสําคัญชําระค่าธรรมเนียม (กรณีนายทะเบียนมีหนังสือแจ้งให้ชําระค่าธรรมเนียม)
๔.๗ หนังสือมอบอํานาจ พร้อมติดอาการแสตมป์ (ถ้ามี)
๔.๘ เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อ ๕ ประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ธวัชชัย กมลธรรม
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

