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เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง

หน้า ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เรื่อง แบบประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เกี่ยวกับ
ตํารับยาแผนไทยส่วนบุคคลและตําราการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ ประกอบมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
จึงออกประกาศ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศฉบั บ นี้ เ รี ยกว่ า “ประกาศกรมพั ฒ นาการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก เรื่อง แบบประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”
ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๒๔
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้เป็นไปตาม
แบบประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย แนบท้ายประกาศฉบับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สุริยะ วงศ์คงคาเทพ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

(ร่าง)

ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอจดทะเบียนตํารับยาแผนไทย / ตําราการแพทย์แผนไทย
_______________
ด้วย นาย/นาง/นางสาว ชื่อ.................................นามสกุล..........................สัญชาติ......ไทย....
ภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ .................... หมู่ที่.................ถนน............................... ตรอก/ซอย.................................
ตําบล/แขวง................................... อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด ..............................................
ได้ยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต่อนายทะเบียน.....................................................
ตามคําขอเลขที่............................................. วันที่ยื่นคําขอ............................................ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ ๑ ชื่อภูมิ ปัญญาการแพทย์แผนไทย ..............(ให้ ร ะบุชื่อตํารับยาแผนไทยหรือตํารา
การแพทย์แผนไทย).....................
ข้อ ๒ สิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย...................(ระบุว่าเป็น “ผู้คิดค้น/ผู้ปรับปรุงหรือ
พัฒนา หรือผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย”).............................
ข้อ ๓ ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ทั้งนี้ นายทะเบียนได้ตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแล้ว เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๑ และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ขอจดทะเบียน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๒
จึ ง ประกาศโฆษณาคํ า ขอจดทะเบี ย น ตามมาตรา ๒๔ หากบุ ค คลใดเห็ น ว่ า ตนมี สิ ท ธิ จ ดทะเบี ย นสิ ท ธิ ใ น
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยื่นคําคัดค้านต่อนายทะเบียน พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ส่งไปยังนายทะเบียน.....
ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในวันที่ .............เดือน................................พ.ศ. ..........
ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒
ประกาศ ณ วันที่ ............................................

ลงชื่อ………………………………………
ตําแหน่ง...................................
นายทะเบียน..............

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมปิ ญ
ั ญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การจดทะเบียนตํารับยาแผนไทย / ตําราการแพทย์แผนไทย

(ให้แสดงรายละเอียดที่เป็นสาระสําคัญของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่จดทะเบียน)

ลงชื่อ ....................................................
ตําแหน่ง ...............................................
นายทะเบียน ........................................
วันที่ .....................................................

