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คู่มือ
การอนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม
หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า

ตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542

จัดทาโดย
กองคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและพื้นบ้านไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข
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คานา
อาศัยความตามมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๐
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นต้น
มา โดยกฎกระทรวงฉบั บนี้ มีวัตถุประสงค์ หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขขอรับใบอนุญาตและการออก
ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
รวมถึงการขอต่ออายุใบอนุญาตและการให้อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต
เพื่อให้การดาเนินงานตามกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสร้างแนวทางการ
ดาเนิน งานให้เป็ นมาตรฐานเดีย วกัน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยกองคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์ แผนไทยและพื้นบ้านไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการนายทะเบียนกลาง จึงได้จัดทาคู่มือ
“การอนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า ”
โดยมีจุดมุ่งหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐใช้คู่มือนี้เป็นแนวทางสาหรับปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนที่
ยี่นคาขอรับใบอนุญาตฯ ได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎกระทรวงที่ได้ออกประกาศไว้
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สารบัญ
เรื่อง
ประเภทใบอนุญาตและคุณสมบัติของผู้รับอนุญาต
เงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต
การดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต
การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต
หมายเหตุ
ภาคผนวก
แผนผังแสดงขั้นตอนการขออนุญาต
แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน
ความคิดเห็นเบื้องต้นของนายทะเบียน
ข้อตกลงการปลูกสมุนไพรควบคุมเพื่อทดแทน
ตารางขั้นตอน/ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
แบบตรวจสอบเอกสารสาหรับประชาชน

หน้า
1
๒
๒
๘
๘
๙

๑

คู่มือ
การขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม
หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
การศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง มาตรา ๔๙ วรรคสอง และมาตรา ๕๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออก
สมุ น ไพรควบคุ ม หรื อ จ าหน่ า ยหรื อ แปรรู ป สมุ น ไพรควบคุ ม เพื่ อ การค้ า พ.ศ. 2559 ผู้ มี ค วามประสงค์
ที่จ ะศึ กษาวิ จั ย หรื อส่ งออกสมุ น ไพรควบคุ ม หรื อจาหน่ายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าจะต้อ ง
ดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
การขออนุญาตศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
1. ประเภทใบอนุญาต
๑.1 ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
ตามแบบ ภ.ท. 9
๑.2 ใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ตามแบบ ภ.ท. 10
๑.๓ ใบอนุญาตให้จาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ตามแบบ ภ.ท. 11
2. คุณสมบัติของผู้ขอรับอนุญาต
2.1 กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
๒.๑.๒ มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
๒.๑.๓ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๒.๑.๔ ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมปิ ัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
๒.๑.๕ ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวันยื่นคาขอ
๒.๑.๖ ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 78 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคาขอ
๒.๑.๗ มีสถานประกอบการที่แน่นอน
๒.๒ กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นนิติบุคคล ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ นิติบุคคล ต้องมีลักษณะตามข้อ ๒.๑.2 2.1.4 ๒.1.5 2.1.6 และ 2.1.7
๒.๒.๒ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล ต้องมีลักษณะ
ครบถ้วนตาม ๒.1
หมายเหตุ พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 มาตราที่ 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 19 มาตรา
46 มาตรา 52 วรรคสอง มาตรา 54 วรรคสอง หรือมาตรา 63 วรรคหนึ่ง หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
73 (5) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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๓. เงื่อนไขในการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่ งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559 นั้น กาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
กรณีได้รับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม (แบบ ภ.ท.9)
รายงานผลการศึก ษาวิจ ัย สมุน ไพรควบคุม ให้ท ราบอย่า งน้อ ยปีล ะครั ้ง เมื ่อ เสร็จ สิ ้น การ
ศึกษาวิจัยแล้ว ให้รายงานผลการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งผลสรุปที่ได้จากการศึกษาวิจัยต่อผู้อนุญาต
กรณีได้รับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 10)
รายงานการดาเนินงานให้ผู้อนุญาตทราบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยต้องระบุจานวนหรือปริมาณ
สมุนไพรควบคุมที่ส่งออก
กรณีได้รับใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 11)
รายงานการดาเนิ นงานให้ ผู้อนุญาตทราบอย่างน้อยปีล ะครั้ง โดยต้องระบุจานวนหรือปริมาณ
สมุนไพรควบคุมที่จาหน่ายหรือแปรรูป
4. การดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. 9) ใบอนุญาตให้ส่งออก
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. 10) หรือใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการค้า (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. 11) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออก
สมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559
4.1 สถานทีย่ ื่นแบบคาขอรับอนุญาต
โดยยื่นแบบคาขอรับอนุญาต ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ดังต่อไปนี้
๔.๑.1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
๔.1.๒ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
๔.๒ ค่าธรรมเนียมสาหรับการดาเนินการเพื่อขอรับใบอนุญาต
รายการค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม / ฉบับ
ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมและต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ภ.ท.9)
1,000 บาท
ใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าและต่ออายุใบอนุญาต (แบบ ภ.ท.10)
20,000 บาท
ใบอนุญาตให้จาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า และต่ออายุใบอนุญาต
3,000 บาท
(แบบ ภ.ท.11)
ใบแทนใบอนุญาต (ตามแบบ ภ.ท.๙ แบบ ภ.ท.10 แบบ ภ.ท.11)
100 บาท
แบบค าขอรั บ อนุ ญ าตให้ ศึ ก ษาวิ จั ย สมุ น ไพรควบคุ ม หรื อ จ าหน่ า ย ส่ ง ออก
10 บาท
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.1๒)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต (ตามแบบ ภ.ท.๙ แบบ ภ.ท.10 แบบ ภ.ท.11)
10 บาท
แบบคาขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย ส่งออก
ไม่เก็บค่าธรรมเนียม
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท.14)
ในการยื่นคาขอ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องชาระค่าธรรมเนียมคาขอไปพร้อมกันด้วย เว้นแต่คาขอรับใบแทนใบอนุญาต
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๔.๓ ขั้นตอนดาเนินการขอรับใบอนุญาต
ขั้นตอนที่ 1 นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของประเภทคาขอ เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
การยื่นคาขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. ๙)
ให้ส่งแบบคาขอรับอนุญาต (แบบ ภ.ท. 12) พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ รายการละ 1 ชุด
(กรณีเอกสารสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ต่อนายทะเบียน ดังนี้
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(2) สาเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบันโดยมีคารับรองของผู้มีอานาจให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
(3) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
(4) เอกสารของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล ดังนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(3) หนังสือมอบอานาจ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ยกเว้น กรณีหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้ดาเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม ไม่จาเป็น ต้องขอรับใบอนุญาต
(ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542) แต่ต้อง
แจ้งต่อนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา 45 (4)
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม

.
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การยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 9) ให้แนบเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. โครงการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมที่ระบุวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย
2. ชื่อผู้ดาเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม โดยผู้ควบคุมดูแลโครงการศึกษาวิจัยดัง กล่าวจะต้อง
เป็นผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและหากมีผู้ร่วมวิจัยหลายคนจะต้องมี
ผู้วิจัยซึ่งมีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผู้ดาเนินการศึกษาวิจัยทั้งหมด
3. แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ เว้นแต่บริเวณถิ่นกาเนิด
สมุนไพรควบคุมดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐ
ออกให้ตามกฎหมาย
4. ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตตกลงว่าจะดาเนินการ
ปลูกสมุนไพรควบคุมเพื่อทดแทน ณ บริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ
นั้น และสมุนไพรควบคุมที่จะปลูกทดแทนนั้นต้องมีจานวนหรือปริมาณไม่น้อยกว่าจานวนหรือ
ปริมาณที่นาไปใช้
การยื่นคาขออนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. ๑๐)
ให้ส่งแบบคาขอรับอนุญาต (แบบ ภ.ท. 12) พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ รายการละ 1 ชุด
(กรณีเอกสารสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ต่อนายทะเบียน ดังนี้
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(2) สาเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
(3) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
(4) เอกสารของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
- สาเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
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(3) หนังสือมอบอานาจ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าเป็นหน่วยงานของรัฐ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นคาขอ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
(2) คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนั้น
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
การยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 10) ให้แนบเอกสารและหลักฐาน
เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ เว้นแต่บริเวณถิ่น
กาเนิดสมุนไพรควบคุมดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงาน
ของรัฐออกให้ตามกฎหมาย
2. ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตตกลงว่าจะดาเนินการ
ปลูกสมุนไพรควบคุมเพื่อทดแทน ณ บริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ
นั้นและสมุนไพรควบคุมที่จะปลูกทดแทนนั้นต้องมีจานวนหรือปริมาณไม่น้อยกว่าจานวนหรือ
ปริมาณที่นาไปใช้
การยื่นคาขออนุญาตให้จาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท. ๑๑)
ให้ส่งแบบคาขอรับอนุญาต (แบบ ภ.ท. 12) พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบคาขอ รายการละ 1 ชุด
(กรณีเอกสารสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ต่อนายทะเบียน ดังนี้
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
(3) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
(4) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
- กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
(1) สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
(2) สาเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อ แทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน
นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
(3) แผนที่แสดงสถานที่ตั้งสถานประกอบการ
(4) เอกสารของกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล ดังนี้
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
- สาเนาทะเบียนบ้าน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
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- กรณีผู้ขอรับอนุญาตเป็นผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
(2) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
(3) หนังสือมอบอานาจ
(๔) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กรณีผู้ขอรับอนุญาตให้จาหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า เป็นหน่วยงานของรัฐ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นคาขอ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ
(2) คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนั้น
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน
(4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)
การยื่นคาขอรับใบอนุญาตให้จาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 11) นั้นจะต้องจัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ เว้นแต่บริเวณถิ่น
กาเนิดสมุนไพรควบคุมดังกล่าวนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงาน
ของรัฐออกให้ตามกฎหมาย
2. ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตตกลงว่าจะดาเนินการ
ปลู กสมุ น ไพรควบคุ ม เพื่ อ ทดแทน ณ บริ เ วณถิ่ นก าเนิ ด สมุ น ไพรควบคุ ม ที่มี ร ะบบนิเ วศตาม
ธรรมชาตินั้น และสมุนไพรควบคุมที่จะปลูกทดแทนนั้นต้องมีจานวนหรือปริมาณไม่น้อยกว่า
จานวนหรือปริมาณที่นาไปใช้
เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสาร หากคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
นายทะเบียนจะออกหนังสือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบี ยนตอบรับแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขและส่งเอกสาร
หลั กฐานเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน นั บ แต่ไ ด้รับหนั งสื อแจ้ ง หากไม่ดาเนินการตามก าหนดให้ ถือว่า ผู้ ขอรั บ
ใบอนุญาตไม่ประสงค์ยื่นคาขอ
ขั้นตอนที่ ๒ นายทะเบียนให้ความคิดเห็นเบื้องต้นและเสนอคาขอรวมทั้งเอกสารหลักฐานต่อผู้อนุญาต
เมื่อนายทะเบียนได้รับแบบคาขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้อง/ครบถ้วน และออกใบรับคาขอให้
ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุ ญาตเสร็จสิ้นแล้ว ให้นายทะเบียนบันทึกความคิดเห็นเบื้องต้น และเสนอคาขอ เอกสาร
หลักฐานรวมทั้งความเห็นเบื้องต้นต่อผู้อนุญาต ในประเด็นดังต่อไปนี้
๑. เอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรั บใบอนุญาตได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ต้องมีรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตาม
ประเภทคาขอ
๒. ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติตามที่ได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพร
ควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559

๗

๓. โครงการ/วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศ
ตามธรรมชาติ หรือข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต หากเห็นว่าอาจทาให้ระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพเสี่ยงต่อการถูกทาลายหรือได้รับผลเสียใดๆ นายทะเบียนอาจ
ระบุความเห็นดังกล่าวเสนอต่อผู้อนุญาตด้วย (ถ้ามี)
จากนั้นให้นายทะเบียนส่งแบบคาขอ ความเห็นเบื้องต้น พร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องและครบถ้วน
ต่อผู้อนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๓ ผู้อนุญาตพิจารณาในการออกใบอนุญาตและลงนามเพื่อออกใบอนุญาต
ผู้อนุ ญาตพิจ ารณาคาขอพร้ อมเอกสารหลั กฐาน และความเห็ นเบื้องต้นจากนายทะเบียน ในการ
อนุญาต โดยนอกจากหลักเกณฑ์อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติแล้ว ให้ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ ในข้อ 8 (1) และข้อ 8 (2) แห่ง
กฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม
เพื่อการค้า พ.ศ. 2559 ด้วย
อาศัยอานาจตามความในข้อ 7 วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงฯ ในการออกใบอนุญาตนั้น ผู้อนุญาตจะ
กาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย หรือส่ งออกสมุนไพรควบคุม หรือการจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการค้า แล้วแต่กรณีไว้ในใบอนุญาตด้วยก็ได้
กรณีผู้อนุญาตเห็นสมควรออกใบอนุญาต ให้มีคำสั่งออกหนังสือโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
กรณีผู้อนุญาตเห็นว่า ไม่ สมควรออกใบอนุญาต ให้มีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แจ้งคาสั่ง
ไม่ออกใบอนุญาต พร้อมเหตุผลไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีคาสั่งไม่อนุญาต
ขั้นตอนที่ 4 การรับชาระค่าธรรมเนียมและการออกใบอนุญาต
ผู้ยื่น คาขอรับ ใบอนุญาต สามารถติดต่อเพื่อชาระเงิน ณ สถานที่ที่ได้ดาเนินการยื่นคาขอไว้ (หรือ
วิธีการอื่นใดตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
โดยชำระเงินในอัตรำค่ำธรรมเนียม ดังนี้
- ใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม
๑,๐๐๐ บำท
- ใบอนุญำตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ
๒๐,๐๐๐ บำท
- ใบอนุญำตให้จำหน่ำยหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ
๓,๐๐๐ บำท
ใบอนุญาตฯ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
ให้ผู้อนุญาตยกคาขอนั้นและให้มีหนังสือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งไปยังผู้ขอรับใบอนุญ าต โดยไม่
ชักช้า

๘

๕. การยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ผู้ประสงค์ยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตดำเนินกำรเพื่อขอต่ออำยุใบอนุญำตภำยใน ๖๐ วัน ก่อนใบอนุญำต
สิ้นอำยุ (ใบอนุญำตสิ้นอำยุในวันที่ ๓๑ ธันวำคม ของปีที่สำมนับแต่ปีที่ออกใบอนุญำต)
๕.๑ ผู้ยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำตจัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนและใบอนุญำตฉบับจริง ตำมที่ ได้ระบุ
รำยละเอียดไว้ในแบบคำขอต่ออำยุกำรอนุญำต (แบบ ภ.ท. ๑๓) ต่อนำยทะเบียน พร้อมชำระค่ำธรรมเนียมแบบ
คำขอต่ออำยุไปพร้อมกันด้วย
๕.๒ นำยทะเบียนตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน หำกพบว่ำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้มีหนังสือทำง
ไปรษณีย์ตอบรับแจ้งให้ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตแก้ไขหรือส่งเอกสำรหรือหลักฐำนเพิ่มเติม ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หำกผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินกำรภำยในกำหนด ให้ถือว่ำไม่ประสงค์ยื่นคำขอ
๕.๓ นำยทะเบียนส่งเอกสำรหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วนพร้อมเสนอควำมเห็นเบื้องต้นต่อผู้อนุญำตภำยใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ เอกสำร และหลักฐำนที่ถูกต้องครบถ้วน
๕.๔ กำรพิจำรณำคำขอต่ออำยุใบอนุญำตและกำรอนุญำตให้ต่ออำยุ ให้ใช้ขั้นตอน ข้อกำหนด และ
เงื่อนไขเช่น เดีย วกับ กำรขอรั บ ใบอนุ ญำต (ตำมควำมใน ข้อ ๖ ๗ และ ๘ แห่ ง กฎกระทรวงกำรอนุญำตให้
ศึกษำวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่ำย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๕.๕ ในการชาระค่าธรรมเนียม ผู้ยื่นคาขอรับใบอนุญาตสามารถติดต่อเพื่อขอชาระเงิน ณ สถานที่ที่ได้
ดาเนิน การยื่ นคาขอไว้ (หรือวิธีการอื่น ใดตามประกาศของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
โดยชำระเงินในอัตรำค่ำธรรมเนียม ดังนี้
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม ๑,๐๐๐ บำท
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ ๒๐,๐๐๐ บำท
- กำรต่ออำยุใบอนุญำตให้จำหน่ำยหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ ๓,๐๐๐ บำท
ใบอนุญาตฯ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สามนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต
หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียมภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้
ผู้อนุญาตยกคาขอนั้นและให้มีหนังสือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแจ้งไปยังผู้ขอรับใบอนุญาตโดยไม่ชักช้า
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๔๙ กำรต่ออำยุใบอนุญำตที่ออกตำมมำตรำ ๔๖ ผู้รับใบอนุญำต
จะต้องยื่ น คำขอก่อนใบอนุ ญ ำตสิ้ น อำยุ และเมื่ อได้ยื่น คำขอดั งกล่ ำ วแล้ ว ให้ ดำเนินกิจ กำรต่ อไปได้ จนกว่ ำ
ผู้อนุญำตจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น
๖. การขอใบแทนใบอนุญาต กรณีใบแทนใบอนุญำตสูญหำย หรือถูกทำลำย
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วนของแบบคำขอ (แบบ ภ.ท. ๑๔) และเอกสำรหลักฐำนซึ่งได้
ระบุไว้ในแบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำต (แบบ ภ.ท. ๑๔) ชำระค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำต ภำยใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้ทรำบกำรสูญหำยหรือถูกทำลำยนั้น
ใบแทนใบอนุ ญำตให้ ใช้แบบใบอนุญำตและมีข้อควำมว่ำ “ใบแทน” กำกับไว้ที่ด้ำนหน้ำ และระบุ
วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญำต พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อผู้อนุญำตกำกับไว้ด้วย

๙

หมายเหตุ 1) ตามแบบคาขอรับอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือส่งออก หรือจาหน่าย หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (แบบ ภ.ท. 12) และแบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว (แบบ ภ.ท. 13)
ในส่วนที่ 2 ข้อ 2.3 ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตฯ แนบเอกสารและหลักฐานอันแสดงถึ งบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพร
ควบคุม หากสมุนไพรควบคุมดังกล่าวไม่ได้นามาจากถิ่นกาเนิดที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือเขตอนุรักษ์
ผู้ยื่นคาขอต้องยื่นเอกสารหลักฐานอันแสดงถึงบริเวณถิ่นกาเนิดของสมุนไพรควบคุมดังกล่าว

๑๐

ภาคผนวก

ขั้นตอนและรายละเอียด การขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้า
๑๑ า
ตามกฎกระทรวงการอนุญาตให้ศึกษาวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุมหรือจาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรเพื่อการค้
๑. ผู้ขออนุญำตยื่นแบบคำขอ เอกสำรหลักฐำน
และชำระค่ำธรรมเนียมคำขอ ๑๐ บำท

นายทะเบียนมีหนังสือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไข
หรือส่งเอกสารหลักฐาน
ไม่ถูกต้อง
เพิ่มเติมภายใน 30 วัน นับแต่
ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่
ยื่นใหม่
ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
ให้ถือว่าไม่ประสงค์ยื่นคาขอ

มีหนังสือทางไปรษณีย์
แจ้งคาสั่งไม่อนุญาต
พร้อมเหตุผลไปยังผู้ขอรับ
อนุญาตภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่มีคาสั่ง
ผู้อนุญาตมีคาสั่งยกคาขอ
และมีหนังสือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้ง
ไปยังผู้ขอรับใบอนุญาต
โดยไม่ชักช้ำ

๒. นำยทะเบียนตรวจสอบควำมถูกต้อง
ครบถ้วนในแบบคำขอและเอกสำร
ถูกต้อง / นำยทะเบียนออกใบรับคำขอ
3. นายทะเบียนเสนอคาขอพร้อมเอกสาร หลักฐาน
และเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต ภายใน 30 วัน

ไม่อนุญำต

๔. ผู้อนุญำตพิจำรณำ
อนุญำต

ไม่ ชาระ
ค่าธรรมเนียม

๕. มีหนังสือทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

๖. ชำระค่ำธรรมเนียม
- ใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม
๑,๐๐๐ บำท
- ใบอนุญำตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ
๒๐,๐๐๐ บำท
- ใบอนุญำตให้จำหน่ำยหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ ๓,๐๐๐ บำท

๗. ผู้อนุญาต ลงนามออกใบอนุญาต
๘. รับใบอนุญำต

หมายเหตุ : นายทะเบียน หมายถึง นายทะเบียนกลาง (อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก) หรือ นายทะเบียนจังหวัด(นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด) ผู้อนุญาต หมายถึง ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ซงึ่ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

๑๒

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับอนุญาต สาหรับเจ้าหน้าที่ (หน้าที่ 1)
ประเภทใบอนุญาตที่ประสงค์ยื่นคาขอรับอนุญาต
ผู้ขอมีความประสงค์จะขอรับใบอนุญาต (ทาเครื่องหมาย √ ด้านใน ( ) ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
( ) ใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
( ) ใบอนุญาตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
( ) ใบอนุญาตให้จาหน่าย หรือ แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ชื่อสมุนไพร (ชื่อทั่วไป) ……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................. .
คุณสมบัตขิ องผู้ขอรับอนุญาต (ตามที่ผู้ยื่นคาขอให้คารับรองไว้ในแบบคาขอ)
(
(
(
(
(
(

(
(

) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
) มีภูมิลาเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใด ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เว้นแต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวันยื่นคาขอ
) ไม่เคยได้รับโทษตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542 เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคาขอ
) มีสถานประกอบการที่แน่นอน

.

การขอรับอนุญาต (ใช้แบบคาขอ ภท.12) และการขอต่ออายุใบอนุญาต (ใช้แบบคาขอ ภท.13) นั้น
กาหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน
*มีต่อหน้าที่ 2 ด้านหลัง

๑๓

แบบตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้ขอรับอนุญาต สาหรับเจ้าหน้าที่ (หน้าที่ 2)
1. กรณีขอรับใบอนุญาต
แบบ ภ.ท. 12
2. กรณีขอต่ออายุใบอนุญาต
แบบ ภ.ท.13
ใบอนุญาตฉบับจริง
3. กรณีขอใบแทนใบอนุญาต
แบบ ภ.ท. 14
หลักฐานแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (กรณีสูญหาย)
ใบอนุญาตที่ถูกทาลาย (กรณีถูกทาลาย) สาเนาใบอนุญาต (ถ้ามี)
รวมทั้งส่งสาเนาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จานวนรายการละ 1 ฉบับ ซึ่งมีรายการตามที่ระบุในตาราง ดังต่อไปนี้
ลาดับ ประเภทผู้ขอรับใบอนุญาต และรายการเอกสาร หลักฐานที่ต้องใช้ จานวน 1 ชุด /รายการ
1.1 กรณีผู้ขออนุญาต / ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
( ) แผนที่แสดงสถานทีต่ ั้งสถานประกอบการ
1.2 กรณีผู้ขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล
( ) สาเนาใบสาคัญการแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
( ) สาเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล โดยมีคารับรองของผู้
มีอานาจให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือน
( ) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ
( ) เอกสารตามของกรรมการ ผูจ้ ัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคล ดังนี้
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.3 กรณีผู้ขออนุญาต/ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
( ) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
( ) หนังสือมอบอานาจ
( ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐานอื่น (ถ้ามี)
ประเภทใบอนุญาตตามแบบ ภ.ท.
ภ.ท. 9 ใบอนุญาต หรือการต่ออายุใบอนุญาต ให้ศึกษาวิจัยหรือสมุนไพรควบคุม
ก. ( ) โครงการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมที่ระบุวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษาวิจัย
ข. ( ) ชื่อผู้ดาเนินการศึกษาวิจยั สมุนไพรควบคุม (เงื่อนไขตามกฎกระทรวงการอนุญาตศึกษาวิจยั หรือส่งออกสมุนไพร
ควบคุม หรือจาหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า พ.ศ. 2559)
ค. ( ) แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มรี ะบบนิเวศตามธรรมชาติ ถ้าบริเวณสมุนไพรควบคุมนั้นอยู่
ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐออกให้ตามกฎหมาย
ง. ( ) ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตตกลงว่าจะปลูกสมุนไพร
ควบคุมเพื่อทดแทน ณ บริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาตินั้น (เงื่อนไขตามกฎกระทรวง
การอนุญาตฯ)
ภ.ท. 10 ค. ( ) แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มรี ะบบนิเวศตามธรรมชาติ ถ้าบริเวณสมุนไพรควบคุมนั้นอยู่
และ
ในเขตอนุรักษ์ ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐออกให้ตามกฎหมาย
ภ.ท. 11 ง. ( ) ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต โดยผู้ขอรับใบอนุญาตตกลงว่าจะปลูกสมุนไพร
ควบคุมเพื่อทดแทน ณ บริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาตินั้น (เงื่อนไขตามกฎกระทรวง
การอนุญาตฯ)
หมายเหตุ กรณีที่ ไม่ ได้นาสมุนไพรควบคุมมาจากถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมทีม่ ีระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือเขตอนุรักษ์
ให้ผู้ยื่นคาขอรับอนุญาตดาเนินการยื่นเอกสารหลักฐานอันแสดงถึงบริเวณถิ่นกาเนิดของสมุนไพรควบคุมดังกล่าว
*เอกสารสาเนา ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

๑๔

ความคิดเห็นเบื้องต้นของนายทะเบียน / เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุญาตและการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต
คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต (ตามที่ผู้ยื่นคาขอให้คารับรองไว้ในแบบคาขอ)
( ) ผ่านคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง
( ) ไม่ผ่านคุณสมบัติ ตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสาร หลักฐาน
( ) ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
( ) ให้แก้ไข เพิ่มเติม ดังนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นอันเกี่ยวเนื่องต่อการอนุรักษ์สมุนไพรควบคุม (ถ้ามี)
ยกตัวอย่าง เช่น โครงการ/วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย แผนที่อันเป็นบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพร
ควบคุมที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต หากเห็นว่าอาจ
ทาให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพถูกเสี่ยงต่อการถูกทาลายหรือได้รับผลเสียใดๆ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขออาจระบุความเห็นดังกล่าวเสนอต่อผู้อนุญาตก็ได้ (หากไม่มีข้อมูล โปรดระบุคาว่า “ไม่ม”ี )
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารฉบับนี้ให้นาส่งพร้อมกับแบบคาขอและเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนต่อผู้อนุญาต
เพื่อให้ ผู้อนุ ญาตใช้ป ระกอบการพิจ ารณาออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้นายทะเบียนหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ เอกสารและหลักฐานที่
ถูกต้องและครบถ้วน
(
)
……………………………………………………
ตาแหน่ง ..........................................................
ในฐานะ นายทะเบียน / เจ้าหน้าที่ผู้รับคาขอ
วันที่ ..............................................................

๑๕

ข้อตกลงการปลูกสมุนไพรควบคุมเพื่อทดแทน ณ บริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มี
ระบบนิเวศตามธรรมชาติประกอบการยื่นคาขอรับอนุญาต
เขียนที่ ............................................................................
วันที่..........เดือน.................................พ.ศ. .................
ด้วยข้าพเจ้า ......................................................................... อายุ .......... ปี สัญชาติ ..............
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ........ หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ...................................... ถนน ........................................
อาคาร/หมู่บ้าน ......................... ตาบล/แขวง ......................................... อาเภอ/เขต .......................................
จังหวัด ..........................................รหัสไปรษณีย์ .................. หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................
ได้เป็นผู้ยื่นคาขอรับ/ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ ..................................................................................................
เมื่อวันที่ .............. เดือน ................................พ.ศ. .............................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ข้อตกลง”
ฝ่ายหนึ่งขอทาหนังสือข้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขไว้ต่อ ......................................................................
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้รับข้อตกลง” อีกฝ่ายหนึ่ง ตามข้อความดังต่อไปนี้
ด้วยข้าพเจ้า .............................................................................. นิติบุคคลสัญชาติ ..................
มีสานักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ .......... หมู่ที่ ........ ตรอก/ซอย ............................. ถนน .........................................
อาคาร / หมู่บ้าน .......................................... ตาบล/แขวง .................................... อาเภอ/เขต .........................
จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย์ ................. หมายเลขโทรศัพท์ ...............................................
โดย ......................................................................................................... อายุ .............. ปี สัญชาติ ....................
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ...... ตรอก/ซอย ...................................... ถนน .......................................
อาคาร/หมู่บ้าน ....................................... ตาบล/แขวง ...................................... อาเภอ/เขต ............................
จังหวัด .......................................... รหัสไปรษณีย์ ................................ หมายเลขโทรศัพท์ ................................
เป็นผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองการเป็นหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้ข้อตกลง” ฝ่ายหนึ่ง ขอทาหนังสือข้อตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขไว้ต่อ
................................................................................................................. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้รับข้อตกลง”
อีกฝ่ายหนึ่ง ตามข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ “ผู้ให้ข้อตกลง” จะใช้ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุมชื่อ ................................................
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ............................................................................................................................. .................
จานวน/ปริมาณ ............................................................... ระหว่างวันที่ ........... เดือน.................. พ.ศ. .............
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ................... เท่านั้น
ข้อ ๒ “ผู้ให้ข้อตกลง” จะปลูกสมุนไพรตามสายพันธุ์ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ ณ สถานที่ปลูก
ทดแทนเลขที่ ................. หมู่ที่ ............ ตรอก/ซอย ............................................... ถนน ...................................
ตาบล/แขวง ...................................................... อาเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................
โดยมีเนื้อที่ .......... ไร่ ............ งาน ............. ตารางวา และมีจานวน/ปริมาณ ...................................................
ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ...................... พ.ศ. ............. แล้วเสร็จในวันที่ ............ เดือน ................... พ.ศ. .........
ข้อ ๓ ...

๑๖

ข้อ ๓ “ผู้ให้ข้อตกลง” ยินยอมให้ “ผู้รับข้อตกลง” สามารถเข้าไปในสถานที่ปลูกทดแทน ใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการปลูกทดแทนตามสถานที่จริงและมี
จานวน/ปริมาณ ที่ปลูกทดแทนไม่น้อยกว่าจานวน/ปริมาณที่จะนาไปใช้ประโยชน์
ข้อ ๔ การปลูกทดแทนจะต้องมีจานวน/ปริมาณ ไม่น้อยกว่า จานวน/ปริมาณที่จะนาไปใช้
ประโยชน์
ข้อ ๕ กรณี “ผู้ให้ข้อตกลง” มีความประสงค์จะเพิ่ม/ลด จานวน/ปริมาณการใช้ประโยชน์หรือ
การปลูกทดแทน ผู้ให้ข้อตกลงจะต้องแจ้งต่อผู้อนุญาต ณ สถานที่ยื่นคาขอใบอนุญาตครั้งแรก เพื่อให้ผู้อนุญาต
แก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อความในข้อตกลงนี้
ข้อ ๖ ข้อตกลงนี้ ให้สิ้นผลไปพร้อมกับการสิ้นสุดอายุใบอนุญาต กรณี “ผู้ให้ข้อตกลง” จะยื่น
คาขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ไปพร้อมกับคาขอต่ออายุการอนุญาตนั้น
ข้อ ๗ กรณี “ผู้ให้ข้อตกลง” มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ตามข้อตกลงนี้ ผู้อนุญาตจะสั่ง
พักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย พ.ศ.2542
“ผู้ให้ข้อตกลง” จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนด ทั้งนี้ได้อ่านข้อตกลงประกอบการยื่น
คาขอรับใบอนุญาตข้างต้นเข้าใจโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ประทับตรานิติบคุ คล (ถ้ ามี)

ลงชื่อ
(…………………………………………………..)
วันที่ ........ เดือน .................. พ.ศ. .............

ผู้ให้ข้อตกลง

๑๗

ขั้นตอน ระยะเวลาและส่วนงานที่รับผิดชอบ
การยื่นคาขออนุญาตให้ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม หรือส่งออก หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า
ลาดับ
๑

๒

๓

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ
การ
(๑) ผู้ขอ
ตรวจสอบ อนุญาตยื่นแบบ
เอกสาร
คาขอรับอนุญาต
ศึกษาวิจัยฯ ต่อ
นายทะเบียน และ
ชาระค่าธรรมเนียม
คาขอ
(๒) นายทะเบียน
ตรวจสอบ
รายละเอียดคาขอ
และเอกสาร
หลักฐาน และ
เสนอความเห็น
เบื้องต้น
- หากถูกต้อง
ครบถ้วน
นายทะเบียน
รับคาขอและออก
ใบรับ
เสนอคาขอ (๑) นายทะเบียน
ต่อผู้อนุญาต ให้ความเห็น
เบื้องต้น เสนอคา
ขอ ความคิดเห็น
เบื้องต้น พร้อม
เอกสารหลักฐาน
ที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน ต่อผู้
อนุญาตเพื่อ
ประกอบการ
พิจารณา
การ
ผู้อนุญาต
พิจารณา
พิจารณาอนุญาต
อนุญาต
และลงนามใน
หนังสือที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

๖๐ นาที

ส่วนกลาง
กองคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและพื้นบ้านไทย
สังกัด กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ
ส่วนภูมิภาค
นายทะเบียนจังหวัด
ณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

- หากคาขอเอกสาร หลักฐาน ไม่
ถูกต้อง ไม่ ครบถ้วน นายทะเบียนจะ
ออกหนังสือโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต แก้ไข ส่งเอกสารหรือ
หลักฐานเพิ่มเติมภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่ได้รับหนังสือแจ้ง หากไม่
ดาเนินการตามกาหนด ให้ถือว่าผู้
ขอรับใบอนุญาตไม่ต้องการยื่นคาขอ

ภายใน
๓๐ วัน
นับแต่
วันที่ได้รับ
เอกสาร/
หลักฐานที่
ถูกต้อง
ครบถ้วน

ส่วนกลาง
นายทะเบียนกลาง
ส่วนภูมภิ าค
นายทะเบียนจังหวัด ณ
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

๗
ส่วนกลาง
วันทาการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย
ส่วนภูมภิ าค
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือผู้ที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขมอบหมาย

กรณี ไม่ อนุญาต
- มีหนังสือทางไปรษณีย์ แจ้งคาสั่งไม่
อนุญาต พร้อมเหตุผลไปยังผู้ขอรับ
อนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มี
คาสั่ง

๑๘

ลาดับ ประเภท
ขั้นตอน
๔

๕

6

รายละเอียดของ ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ขั้นตอนการ
ให้บริการ รับผิดชอบ
บริการ
แจ้งให้ชาระ แจ้งผู้ขอรับ
๑
ส่วนกลาง
ค่าธรรมเนียม อนุญาตมาชาระ วันทาการ กองคุ้มครอง
ค่าธรรมเนียม
ภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยและพื้นบ้านไทย
สังกัด กรมการแพทย์แผน
ไทยฯ
ส่วนภูมิภาค
นายทะเบียน
ณ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
ชาระ
(๑) ผู้ขออนุญาต 60 นาที สถานที่ชาระค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม ชาระ
ส่วนกลาง
ค่าธรรมเนียม
กรมการแพทย์แผนไทย
ภายใน ๓๐ วัน
และการแพทย์ทางเลือก
นับแต่วันที่ได้รับ
ส่วนภูมิภาค
หนังสือแจ้ง
สานักงานสาธารณสุข
(๒) ผู้ขอรับ
จังหวัด
อนุญาตยื่น
เอกสารยืนยัน
การชาระเงินต่อ
เจ้าหน้าที่
ออก
ใบอนุญาต

ผู้อนุญาตลงนาม
ออกใบอนุญาต

หมายเหตุ
มีหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตชาระ
ค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่มีหนังสือแจ้ง

ผู้อนุญาตยกคาขอ หากผู้ขอรับ
ใบอนุญาตไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ภายใน ๓๐ วัน และมีหนังสือทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยัง
ผู้ขอรับใบอนุญาต แจ้งคาสั่ง
ไม่ออกใบอนุญาต

ภายใน ส่วนกลาง
5
กรมการแพทย์แผนไทย
วันทาการ และการแพทย์ทางเลือก
ส่วนภูมิภาค
สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

หมายเหตุ ในการเสนอความคิดเห็นเบื้องต้นของนายทะเบียนต่อผู้รบั อนุญาต ให้พิจารณาประเด็น ดังต่อไปนี้
๑.เอกสารหลักฐานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ต้องมีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและตรงตามประเภทคาขอ
๒.ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีคณ
ุ สมบัติตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในกฎกระทรวงการขออนุญาตฯ พ.ศ.๒๕๕๙
๓.โครงการ/วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย แผนที่อันเป็นบริเวณถิน่ กาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มรี ะบบนิเวศตามธรรมชาติ หรือ
ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต หากเห็นว่าอาจทาให้ระบบนิเวศตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกเสี่ยงต่อการถูกทาลายหรือได้รับผลเสียใดๆ นายทะเบียนอาจระบุความเห็นดังกล่าวเสนอต่อผู้อนุญาตด้วย (ถ้ามี)

๑๙

(สาหรับประชาชน)
การขอรับใบอนุญาตศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม (ตามแบบ ภ.ท.9) หรือส่งออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ตามแบบ ภ.ท.10)
หรือจาหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า (ตามแบบ ภ.ท.11) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
ลาดับที่ จานวน
รายการเอกสาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
1

1 ชุด

แบบ ภ.ท. 9 แบบ ภ.ท. 10 หรือ แบบ ภ.ท. 11 แล้วแต่กรณี สามารถเตรียมมาด้วยตนเองหรือรับ
เอกสารได้ ณ สถานที่ซึ่งท่านดาเนินการ
ยื่นคาขอ
2
1 ชุด แผนที่ของถิ่นกาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ
ถ้าหากบริเวณถิ่นกาเนิดสมุนไพรดังกล่าวนั้นอยู่ในเขต
อนุรักษ์ให้แนบสาเนาหนังสืออนุญาตที่หน่วยงานของรัฐออก
ให้ตามกฎหมาย
3
1 ชุด ข้อตกลงระหว่างนายทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญาต
รับเอกสารได้ที่สถานที่ซึ่งท่านดาเนินการ
เรื่อง การปลูกสมุนไพรควบคุมเพือ่ ทดแทน ณ บริเวณถิ่น
ยื่นคาขอ
กาเนิดสมุนไพรควบคุมที่มรี ะบบนิเวศตามธรรมชาติ
4
1 ชุด โครงการศึกษาวิจยั สมุนไพรควบคุมที่ระบุวัตถุประสงค์และ เฉพาะการขอรับใบอนุญาตศึกษาวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัย
สมุนไพรควบคุม (ตามแบบ ภ.ท.9)
5
1 ชุด ชื่อผู้ดาเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม โดยผู้ควบคุม
เฉพาะการขอรับใบอนุญาตศึกษาวิจัย
โครงการต้องมีสัญชาติไทยและมีความเชี่ยวชาญด้าน
สมุนไพรควบคุม (ตามแบบ ภ.ท.9)
สมุนไพร หากมีผู้ร่วมวิจยั หลายคนต้องมีผู้วิจัยสัญชาติไทย
เกินกึ่งหนึ่งของผู้ดาเนินการศึกษาวิจัยทั้งหมด
6
1 ชุด แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ศึกษาวิจัย หรือสถานประกอบการ
แล้วแต่กรณี
7
1 ชุด 1.) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้
ทางราชการออกให้ของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใช้สาเนาเอกสารของกรรมการ ผู้จดั การ
2.) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
8
1 ชุด สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
กรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคลให้
ใช้สาเนาเอกสารของกรรมการ ผู้จดั การ
หรือบุคคลผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
9
1 ชุด สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคล
เฉพาะกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิติบุคคล
10
1 ชุด สาเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและ 1.) เฉพาะกรณีผู้ยื่นคาขอเป็นนิตบิ ุคคล
ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล โดยผู้มีอานาจให้คา โดยหนังสือรับรองต้องมีอายุ
รับรองตามกฎหมาย
ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ออกหนังสือ
รับรองนั้น
กรณีต่ออายุใบอนุญาต : ให้นาใบอนุญาตฉบับจริงมาด้วย
กรณีขอใบแทนใบอนุญาต : หากใบอนุญาตสูญหาย ให้ส่งหลักฐานการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
พร้อมสาเนาใบอนุญาต (ถ้ามี) หากใบอนุญาตถูกทาลายให้นาใบอนุญาตที่ถูกทาลายมาด้วย
หมายเหตุ : ๑.) ยื่นแบบคาขอรับอนุญาต ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
พร้อมชาระค่าธรรมเนียม 10 บาท/บุคคล/คาขอ
๒.) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นเป็นผูย้ ื่นคาขอแทน ให้แนบเอกสารเพิม่ เติม ดังนี้ 1.) หนังสือมอบอานาจ 2.) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรือบัตรประจาตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ 3.) สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ 4.)หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

