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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” หมายความวา พื้นความรูความสามารถเกี่ยวกับการแพทยแผนไทย
“การแพทยแผนไทย” หมายความวา กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา
หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษยหรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความรวมถึงการ
เตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย ทั้งนี้ โดยอาศัยความรูหรือตําราที่ไดถายทอดและ
พัฒนาสืบตอกันมา
“ตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา หลักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับการแพทยแผนไทย ทั้งที่ไดบันทึกไว
ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือที่มิไดมีการบันทึกกันไวแตเปนการเรียนรูหรือถายทอดสืบตอกันมาไมวาดวยวิธีใด
“ยาแผนไทย” หมายความวา ยาที่ไดจากสมุนไพรโดยตรงหรือที่ไดจากการผสม ปรุง หรือแปรสภาพ
สมุนไพร และใหหมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายวาดวยยา
“ตํารับยาแผนไทย” หมายความวา สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและสวนประกอบสิ่งปรุงที่มียาแผนไทย
รวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด
“สมุนไพร” หมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตวที่ใชหรือแปรสภาพ
หรือผสมหรือปรุงเปนยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว
และใหหมายความรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่งดังกลาวดวย
“สมุนไพรควบคุม” หมายความวา สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนสมุนไพรควบคุม
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่คุมครองสิ่งแวดลอม เขตรักษาพันธุสัตวปา
เขตหามลาสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ และเขตพื้นที่คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกําหนด
“สารสกัดดั้งเดิม” หมายความวา สารธรรมชาติที่ยังมิไดปรุงแตงหรือตอเติมโมเลกุลตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร จนเกิดเปนสารใหม
“แปรรูปอยางหยาบ” หมายความวา การปรุงแตงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร ทําให
ไดสารสกัดแบบรวมดวยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้น โดยมิไดสกัดแยกสารบริสุทธิ์เปนรายชนิดหรือรายตัว
“ผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการถายทอดตํารับ
ยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยจากผูคิดคน ผูปรับปรุง หรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาวหรือไดเลาเรียนสืบตอกันมาโดยไมทราบผู
คิดคน ผูปรับปรุงหรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาว หรือผูซึ่งไดรับมอบสิ่งดังกลาวจากบุคคลอื่น
“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม
พระราชบัญญัตินี้

“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน และใหหมายความรวมถึงมีไวเพื่อจําหนายดวย
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“แปรรูป” หมายความวา การปรุงแตงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติของสมุนไพร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แลวแตกรณี
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูอนุญาต นายทะเบียน และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจแตงตั้ง
พนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่น รวมทั้งออกระเบียบ
และประกาศ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยประกอบดวย ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรม
วิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดลอม และผูอ ํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการโดยตําแหนงซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเลือกจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะและจากกลุมผูซึ่งมีความรูความสามารถหรือ

ประสบการณทางดานการแพทยแผนไทย การผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และอธิบดีกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* เปนกรรมการและเลขานุการ

การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและประสานงานระหวางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน
และองคกรเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
(๔) ใหความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๙
วรรคสาม
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของผูอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณการจัดทําทะเบียนภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุนและการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการ
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวันที่ไดรับ
แตงตั้ง
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ภายใตบังคับมาตรา ๕ วรรคสอง รัฐมนตรี
อาจแตงตั้งผูอื่นซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน
จากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
(๖) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๗) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการในฐานะนั้น

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งให
บุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา

มาตรา ๑๒ ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุขมีอํานาจหนาที่
ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมการศึกษาอบรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
และรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ

มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกเปนนายทะเบียนกลาง และใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด

หมวด ๒
การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

มาตรา ๑๔ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก สิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทย

มาตรา ๑๕ ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก*มีหนาที่รวบรวมขอมูลภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยทั่วราชอาณาจักร เพื่อจัดทําทะเบียน
การจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทยแผนไทยตาม
วรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๖ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสามประเภท คือ
(๑) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ
(๒) ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป
(๓) ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล

มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีประโยชน
หรือมีคุณคาในทางการแพทยหรือการสาธารณสุขเปนพิเศษ ใหเปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ
แลวแตกรณี
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยที่มีการใช
ประโยชนกันอยางแพรหลายหรือที่พนอายุการคุมครองสิทธิตามมาตรา ๓๓ ใหเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทย
ทั่วไป แลวแตกรณี
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๙ ผูใดประสงคจะนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตํารับยาและขออนุญาตผลิตยาตาม
กฎหมายวาดวยยา หรือนําไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาเปนตํารับยาใหมเพื่อประโยชนในทางการคา หรือประสงคจะ
ทําการศึกษาวิจัยตําราการแพทยแผนไทยของชาติเพื่อปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยขึ้นใหม เพื่อนําไปใชประโยชน
ในทางการคาใหยื่นคําขอรับอนุญาตใชประโยชนและชําระคาธรรมเนียม รวมทั้งคาตอบแทนสําหรับการใชประโยชนดังกลาวตอผู
อนุญาต
การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ขอจํากัดสิทธิ และคาตอบแทน ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๐ ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคลตามมาตรา ๑๖ (๓) อาจ
นํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อขอรับการคุมครองและสงเสริมตามที่กําหนดโดยบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได
โดยยื่นคําขอตอนายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๑ บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๒๐ ตองมีสัญชาติ
ไทยและมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูคิดคนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย
(๒) เปนผูปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย
(๓) เปนผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย

มาตรา ๒๒ หามมิใหรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เมื่อนายทะเบียนเห็นวา
(๑) เปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ หรือเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไป
หรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป หรือ
(๒) เปนตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลที่ปรุงโดยไมใชหลักการแพทยแผนไทย เชนใชสารสกัดจากพืช สัตว
หรือจุลชีพที่มิใชสารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใชวิธีการแปรรูปที่มิใชการแปรรูปอยางหยาบ

มาตรา ๒๓ การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรายใดไมชอบดวยหลักเกณฑ วิธีการ
หรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนรายนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงให
ถูกตองภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
ถาผูขอจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหยกเลิกคําขอจด
ทะเบียนนั้น

มาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจดทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติตาม
มาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้น ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนประกาศโฆษณา
คําขอจดทะเบียนนั้น โดยไมชักชา ณ สํานักงานทะเบียนและที่ทําการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง

มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกันหลายคน ใหนาย
ทะเบียนกําหนดวันสอบสวนและแจงไปยังผูขอจดทะเบียนทุกคน
ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะเรียกผูขอจดทะเบียนคนใดมาใหถอยคํา ชี้แจง หรือใหสง
เอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการสอบสวน และปลัดกระทรวงไดวินิจฉัยแลว ใหนายทะเบียนแจงคําวินิจฉัย
ไปยังผูขอจดทะเบียนทุกคน
การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอยางเดียวกันหลายคนโดยไมได
รวมกัน ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนไวกอนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียน ถายื่นคําขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ใหทําความตก
ลงกันวาจะใหบุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสู
ศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคํา
ขอจดทะเบียนของบุคคลเหลานั้น

มาตรา ๒๗ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจดทะเบียนไมไดเปนผูมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ขอจดทะเบียนนั้นมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคํา
ขอจดทะเบียนนั้น และใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนดังกลาว

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๒๗ ถาคณะกรรมการมีคํา
วินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนายทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป

มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใดตามมาตรา ๒๔ แลวบุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น จะยื่นคําคัดคานตอนายทะเบียนพรอมทั้งแสดงหลักฐานก็ได แตตองยื่นภายในหกสิบ
วันนับแตวันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๔

มาตรา ๓๐ กอนที่จะมีคําวินิจฉัย นายทะเบียนตองใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานชี้แจงหรือนํา
พยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูขอจดทะเบียนและผู
คัดคานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาว

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานตามมาตรา ๒๙ หรือในกรณีที่มีผูคัดคาน และไดมีคําวินิจฉัยถึงที่สุดใหผู
ขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนหรือใหผูคัดคานเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยใหแกผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานนั้นได
เมื่อไดมีคําสั่งใหจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่งแลว ใหนายทะเบียนมี
หนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานทราบ และใหชําระคาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่ง ถาผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคําขอจดทะเบียน
หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง วามีสิทธิไดรับการจดทะเบียน
หลายคน หรือกรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนอยางเดียวกันหลายคนตกลงใหมีสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน หรือศาล
พิพากษาใหมีสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกันตามมาตรา ๒๖ ใหบุคคลเหลานั้นมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยรวมกันได
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน ใหผูมีสิทธิรวมกันนั้นจัดทําบันทึกขอตกลงวาจะ
ใชสิทธิรวมกันอยางไร มอบไวกับนายทะเบียนพรอมกับการจดทะเบียนดวย

มาตรา ๓๓ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุตลอดอายุของผูทรงสิทธิ
และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตวันที่ผูทรงสิทธิถึงแกความตาย
ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรวมตามมาตรา ๓๒ ใหสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยดังกลาวมีอยูตลอดอายุของ
ผูทรงสิทธิรวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูทรงสิทธิรวมคนสุดทายถึงแกความตาย
เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดตํารับยา
แผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยนั้น ใหเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไปตามมาตรา ๑๖ (๒) แลวแต
กรณี

มาตรา ๓๔ ผูทรงสิทธิเทานั้นมีสิทธิในการผลิตยา และมีสิทธิในการใชศึกษาวิจัยจําหนาย ปรับปรุงหรือ
พัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิปญญาในตําราการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใดๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
หรือ
(๒) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบโรคศิลปะแผนไทยหรือ
(๓) การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบาน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐ เพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใชตําราการแพทยแผนไทยเพื่อประโยชนในการ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๓๕ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ไมอาจโอนใหแกผูอื่นได เวนแตเปน
การตกทอดทางมรดก
ผูที่ไดรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ตองยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสองปนับแตวันที่ผูทรงสิทธิถึงแกความตาย
เมื่อไมมีผูยื่นคําขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันสิ้นสุดลง
และใหนํามาตรา ๓๓ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิของตนตามมาตรา ๓๔ ก็ได
การอนุญาตใหใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๗ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธินั้นโดยขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๒) ผูทรงสิทธิไดฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่นายทะเบียนกําหนดในการรับจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น

(๓) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ได
จดทะเบียนไว

มาตรา ๓๘ ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจฟองตอศาลขอใหเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนโดยไมชอบดวยมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ได

มาตรา ๓๙ กอนที่จะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๗ ให
นายทะเบียนทําการสอบสวนขอเท็จจริงและแจงใหผูทรงสิทธิทราบ เพื่อยื่นคําชี้แจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงดังกลาว
ในการสอบสวนขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะใหบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมา
แสดงเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย ใหนายทะเบียนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลวใหนาย
ทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นได และใหมีหนังสือแจงคําสัง่ ดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผู
ทรงสิทธินั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว

มาตรา ๔๐ ผูทรงสิทธิที่ถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ อาจขอจดทะเบียนใหมไดตามมาตรา
๒๐ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดใชสิทธินั้นโดยขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝาฝน หรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา
๓๖ วรรคสอง หรือใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว นาย
ทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นได
การเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรานี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒ กอนที่จะสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๔๑ ให
นายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้นทราบเพื่อยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากนายทะเบียน และใหนํามาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยแลว ใหมีหนังสือแจง
คําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูทรงสิทธิ และผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
คําสั่งเพิกถอนการอนุญาตดังกลาว

มาตรา ๔๓ บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทยไดรับการคุมครองสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยในประเทศนั้นได อาจขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยพื้นเมืองของประเทศนั้นที่ไดจดทะเบียนไว
ในประเทศของตนเพื่อขอรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ได
การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจดทะเบียนตามวรรค
หนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๓
การคุมครองสมุนไพร

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และชื่อของสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ ใหเปนสมุนไพรควบคุม

มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรควบคุม ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมี

อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยาย
ที่ตองแจงตอนายทะเบียน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงตาม (๑)
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการครอบครอง การใชประโยชนการดูแล การเก็บรักษา หรือ
การขนยายสมุนไพรควบคุม
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงออกสมุนไพรควบคุม เพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา
หรือในการจําหนาย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา
(๖) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครอง ปองกัน หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แกสมุนไพรควบคุม

มาตรา ๔๖ หามมิใหผูใดศึกษาวิจัยหรือสงออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหนายหรือแปรรูป สมุนไพรควบคุม
เพื่อการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่สามนับแตปที่ออก
ใบอนุญาต

มาตรา ๔๗ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําของผูรับ
ใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นเปนการสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได

มาตรา ๔๘ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิใหใชบังคับแกการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมซึ่งกระทําโดยหนวยงาน
ของรัฐ แตตองแจงตอนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๔)

มาตรา ๔๙ การตออายุใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตจะตองยื่นขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินกิจการตอไปไดจนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา ๕๐ ในกรณีใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ สูญหายหรือถูกทําลาย ใหผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบ
แทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการสูญหายหรือถูกทําลายนั้น
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๑ ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ตามมาตรา ๔๕(๑) อยูในวันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหสมุนไพรนั้นเปนสมุนไพรควบคุม แจงการครอบครอง
สมุนไพรควบคุมนั้นตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว

มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและระหวางถูกพักใช
ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได

มาตรา ๕๓ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาไดเมื่อเปนที่พอใจวาผูรับ
ใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
แลว

มาตรา ๕๔ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และเปนการกระทําผิดที่รายแรง ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ได
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น และจะขอรับ
ใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองปนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และผูอนุญาตจะออก
ใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควร

มาตรา ๕๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ใหทําเปน
หนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้นแลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง

มาตรา ๕๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ จะจําหนายสมุนไพรควบคุมของตน
ที่เหลืออยูแกผูรับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาตเห็นสมควรก็ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ เวนแตผูอนุญาตจะผอนผันขยายเวลาใหอีกแตตองไมเกินหกสิบ
วัน

มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงายในเขตพื้นที่ที่ไดมี
การกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา “แผนจัดการเพื่อคุมครอง
สมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตาม
ความเหมาะสม และจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในเขตอนุรักษตามกฎหมายวาดวยการนั้นใหสวน
ราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพร หรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
(๒) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่บริเวณที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร รวมทั้งการกําหนด
ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในอันที่
จะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศนตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณคาของสมุนไพรในพืน้ ที่บริเวณนั้น
(๓) การสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร เพื่อประโยชนในการกําหนด
มาตรการเพื่อคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
(๔) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหการเขาไปในเขตอนุรักษเพื่อประโยชนในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในพื้นที่ที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษใดๆ เพื่อทําการสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกําเนิดของ
สมุนไพร ทั้งนี้ โดยความรวมมือและประสานงานของสวนราชการที่เกี่ยวของตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๕๙ เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ แลวการคุมครองและ
จัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษใหเปนไปตามแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรและตามกฎหมายวาดวยการนั้น

มาตรา ๖๐ ในพื้นที่เขตอนุรักษใด ถาปรากฏวามีการจัดการพื้นที่โดยไมถูกตองหรือมีสภาพปญหาการ
จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรโดยไมถูกตอง หรือมีการทําลายสมุนไพร หรือถิ่นกําเนิดของสมุนไพรอยางรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจะตอง
ไดรับการแกไขโดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการเสนอขออนุมัติตอคณะรัฐมนตรีใหกระทรวงสาธารณสุขเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองตามแผน
จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ เทาที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไขปญหาได
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่พื้นที่ใดเปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่มีระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือมีความ
หลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงาย หรือการเขาไปใช
ประโยชนจากสมุนไพรอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธหรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงคจะสงเสริม
ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่นั้น และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศ
กําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่
คุมครองสมุนไพร
ที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะกําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งนั้นตองไมเปนที่ดินที่อยูใน
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะตองมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่กําหนดเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรนั้นแนบ
ทายกฎกระทรวงดวย

มาตรา ๖๒ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๑ ใหกําหนดมาตรการคุมครองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย
(๑) การใชประโยชนจากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพร หรือมิให
กระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น
(๒) หามกระทําการใดๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทางเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของ
พื้นที่นั้นจากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสมุนไพร
(๓) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบ
ของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพ
ธรรมชาติหรือคุณคาของสมุนไพรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น
(๔) กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่จําเปนและเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่นั้น

มาตรา ๖๓ ในพื้นที่คุมครองสมุนไพร หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกหรือกอสรางสิง่ หนึ่ง

สิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือพฤกษชาติอื่นหรือทําลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติ หรือขุดหาแร หิน ดิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปน
อันตรายตอสมุนไพร เวนแตการดําเนินการใดๆ เพื่อจัดการบริหารพื้นที่คุมครองสมุนไพรหรือใชประโยชนจากสมุนไพรโดยไดรับ
ใบอนุญาตจากผูอนุญาต

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สามนับแตปที่ออก
ใบอนุญาต
ใหนํามาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดยอนุโลมกับการตออายุใบอนุญาต
การขอใบแทนใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

มาตรา ๖๔ เพื่อสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริมและพัฒนาสมุนไพร เจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใชปลูกสมุนไพร มีสิทธินําที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือหรือขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๕ เจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๖๔ มีสิทธิไดรับความชวยเหลือ
หรือไดรับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

หมวด ๔
การอุทธรณ

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม
มาตรา ๒๗ ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของนาย
ทะเบียน

มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผูมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคาน แลวแตกรณีมีสิทธิอุทธรณคําวินิจฉัยนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําวินจิ ฉัยของนายทะเบียน

มาตรา ๖๘ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม
มาตรา ๓๙ วรรคสาม ผูทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

มาตรา ๖๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ตามมาตรา ๔๑ ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงคําสัง่ ของนายทะเบียน
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย

มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผูอนุญาตมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตาม
มาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

มาตรา ๗๑ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๐ ใหเปน
ที่สุด

มาตรา ๗๒ การยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทํา
การ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอา
หมายคนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด และถาการคนในเวลาดังกลาว
ขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(๓) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ
เปนหลักฐานในการดําเนินคดี
(๔) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐาน ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาถอยคํา เอกสาร
หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปนพยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สั่งใหบุคคลใดๆ ออกจากพื้นที่คุมครองสมุนไพร หรืองดเวนการกระทําใดอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๓
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกแก
พนักงานเจาหนาที่ตามสมควร

มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๗๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

หมวด ๖

กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

มาตรา ๗๖ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” ในกรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศรัฐบาลตางประเทศ หรือ
องคการระหวางประเทศ
(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๔) รายไดอื่นที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน
รายไดของกองทุนไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ

ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข เก็บรักษาเงินและทรัพยสิน
ของกองทุน และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้
การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๗๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ ประกอบ
มาตรา ๖ (๕) หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๓ (๔) ตองระวาง

โทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๒ วรรคสอง มาตรา ๕๔ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๓
วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๓ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๐ ผูใดฝาฝนมาตรการคุมครองตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖๒ (๒) ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๘๑ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๓ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองพันบาท

มาตรา ๘๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปนนิติบุคคล กรรมการ
ผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของ
นิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนไมรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํานั้น

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
และตออายุใบอนุญาตดังกลาว

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ฉบับละ

๒๐,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตใหจําหนาย สงออก หรือแปรรูป
สมุนไพรควบคุมเพื่อการคา และตออายุ
ใบอนุญาตดังกลาว
(๓) ใบอนุญาตใหจัดการบริหารพื้นที่คุมครอง
สมุนไพรหรือใชประโยชนจากสมุนไพรใน
พื้นที่คุมครองสมุนไพรเพื่อการคา และตออายุ
ใบอนุญาตดังกลาว
(๔) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
(๕) หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปน
ถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดิน
ที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
(๗) ใบอนุญาตใหใชประโยชนจากตํารับยาแผนไทย
ของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ
ตามมาตรา ๑๙
(๘) คําขอคัดคานการขอจดทะเบียนสิทธิใน

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

ฉบับละ

๑,๐๐๐ บาท

ฉบับละ

๑๐๐ บาท

ฉบับละ

๕๐๐ บาท

(๙) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
(๑๐) ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
(๑๑) คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอ
ขึ้นทะเบียน และคําขอจดทะเบียนตามพระราช
บัญญัตินี้

กฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๙2[๑]

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
และตออายุใบอนุญาตดังกลาว

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตใหสงออกสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา
และตออายุใบอนุญาตดังกลาว

ฉบับละ ๒๐,๐๐๐บาท

(๓) ใบอนุญาตใหจําหนายหรือแปรรูปสมุนไพร
ควบคุมเพื่อการคา และตออายุใบอนุญาตดังกลาว

ฉบับละ ๓,๐๐๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตใหจัดการบริหารพื้นที่คุมครองสมุนไพร
หรือใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่คุมครอง
สมุนไพรเพื่อการคา และตออายุใบอนุญาตดังกลาว

ฉบับละ ๑,๐๐๐ บาท

(๕) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๖) หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปนถิ่นกําเนิด
ของสมุนไพร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๗) ใบแทนหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปน
ถิ่นกําเนิดของสมุนไพร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๘) ใบอนุญาตใหใชประโยชนจากตํารับยาแผนไทย
ของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๙) คําขอคัดคานการขอจดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๐) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๑) ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๑๒) คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต
คําขอขึ้นทะเบียนและคําขอจดทะเบียน

ฉบับละ

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พินจิ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

๑๐ บาท

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุข ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“หมอพืน้ บาน” หมายความวา บุคคลซึ่งมีความรูค วามสามารถในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนใน
ทองถิ่นดวยภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยตามวัฒนธรรมของชุมชนสืบทอดกันมานานเปนทีน่ ิยมยกยองจากชุมชนโดยมีประชาชนใน
หมูบา นรับรองไมนอยกวาสิบคน หรือเปนผูที่ไดรับการรับรองจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
“ภูมิภาค” หมายความวา บริเวณพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต โดยบริเวณพืน้ ที่
ภาคใดประกอบดวยจังหวัดใด ใหเปนไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด

ขอ ๒ บุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไมตา่ํ กวาสามสิบหาปบริบรู ณในวันที่ไดรับการเสนอชื่อ
(๓) ไมเปนขาราชการ หรือพนักงานองคกรของรัฐซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา ยกเวนนักวิชาการตามขอ ๓
(๔)
(๔) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดาํ รงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น กรรมการหรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง หรือที่ปรึกษาทางการเมือง
(๕) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๖) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ

(๗) ไมเปนผูติดยาเสพติด
(๘) ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาํ คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

ขอ ๓ นอกจากคุณสมบัติตามขอ ๒ บุคคลซึ่งจะไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจะตองมีคุณสมบัติ
และไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนีด้ วย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูป ระกอบโรคศิลปะ ตอง
(ก) มีใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต แลวแต
กรณี
(ข) มีประสบการณในการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต โดย
เปนผูประกอบโรคศิลปะในสถานพยาบาลหรือเปนผูดาํ เนินการสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(๒)

กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพื้นบาน ตอง

(ก)

เปนหมอพื้นบานอยางตอเนื่องมาแลวไมนอยกวาหาป

(ข) มีภูมิลําเนาในจังหวัดที่ตนเองไดรับการเสนอชื่อมาแลวไมนอยกวาหาป
(ค) ไมเปนผูประกอบโรคศิลปะตาม (๑)
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย ตอง
(ก) เปนผูแทนองคการเอกชนพัฒนาที่เกี่ยวของดานการแพทยแผนไทยที่ไมแสวงหากําไรหรือผูแทนองคการที่
ไดรับการรับรองจากนายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด หรือไดรับการรับรองจากองคการเอกชนพัฒนาดังกลาวอยางนอยสอง
องคการ
(ข) เปนผูแทนองคการที่มีกิจกรรมตอเนื่องในดานการแพทยแผนไทยมาแลวไมนอ ยกวาสองป
(ค) เปนผูแทนองคการที่มีสถานที่ตั้งทําการที่ชัดเจน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมนักวิชาการ ตอง
(ก) มีประสบการณดานการแพทยแผนไทยหรือสมุนไพร หรือ
(ข) มีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอันเปนที่ยอมรับในวงการแพทยแผนไทย

(๕) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูผ ลิตหรือจําหนายยาแผนไทย ตอง
(ก) เปนผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย
(ข) ไดรับการรับรองจากกลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย ที่มีสถานที่ตงั้ ทําการที่ชัดเจนและมีการผลิตหรือ
จําหนายยาแผนไทยอยางตอเนือ่ งมาแลวไมนอ ยกวาสองป
(๖) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร ตอง
(ก) เปนผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
(ข) ไดรับการรับรองจากกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรที่มีสถานที่ตั้งทําการที่ชัดเจนและเปนกิจการของคน
ไทยที่มีการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรอยางตอเนื่องมาแลวไมนอ ยกวาสองป

ขอ ๔ ใหนายทะเบียนกลางและนายทะเบียนจังหวัดรวมกันจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลของกลุมตางๆ ตามขอ ๓

ขอ ๕ ผูมีสิทธิเสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นแตละกรณี ใหเปนดังนี้
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูป ระกอบโรคศิลปะ ใหผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย หรือ
สาขาการแพทยแผนไทยประยุกต เปนผูมีสิทธิเสนอชือ่
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมอืน่ นอกจาก (๑) ใหผูแทนกลุมหมอพืน้ บาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดาน
การแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยและกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร เปนผูมีสิทธิเสนอชือ่

ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒเิ รียกโดยยอวา “ก.ส.” ซึ่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข
แตงตั้ง ประกอบดวย อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนประธานกรรมการ ผูแทนนายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดคัดเลือกกันเองใหเหลือสี่คนจากภูมิภาค ภาคละหนึ่งคนผูแ ทนสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูแ ทนกองการประกอบโรค
ศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผูแทนสภาทนายความ เปนกรรมการ และกรรมการที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแตงตั้งอีกแปดคนใน
จํานวนนีใ้ หมีผูแทนสื่อมวลชนหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผน
ไทยประยุกตหนึ่งคน หมอพืน้ บานหนึง่ คน ผูแ ทนกลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน นักวิชาการหนึ่งคน ผูผลิต
หรือจําหนายยาแผนไทยหนึ่งคน ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึ่งคน และผูอ ํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย เปนกรรมการและ
เลขานุการ
ให ก.ส. มีอํานาจหนาที่ดําเนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) กลุมผูประกอบโรคศิลปะ ประกอบดวย

(ก) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหนึ่งคน
(ข) ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งคน
(๒) กลุมผูมีความรูความสามารถหรือมีประสบการณดานการแพทยแผนไทยประกอบดวย
(ก) หมอพืน้ บานสี่คนจากภูมภิ าค ภาคละหนึ่งคน
(ข) ผูแทนองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทยหนึ่งคน
(ค) นักวิชาการหนึ่งคน
(ง) ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทยหนึ่งคน
(จ) ผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรหนึง่ คน
กรรมการสรรหาไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ขอ ๗ ใหผูแทนกลุมหมอพืน้ บาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิต
หรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรในทุกจังหวัด ทําหนาที่เสนอชื่อผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒขิ องแต
ละกลุมตอคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒริ ะดับจังหวัด
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒริ ะดับจังหวัด เรียกโดยยอวา “ก.ส.จ.” ซึ่งปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแตงตั้งในทุกจังหวัด ประกอบดวย นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนประธานกรรมการ ผูแ ทนกลุมหมอพืน้ บาน กลุมองคการ
เอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุม ผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร กลุมละ
หนึ่งคน เปนกรรมการและเจาหนาที่ประจําสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทีน่ ายแพทยสาธารณสุขจังหวัดแตงตั้งเปนกรรมการและ
เลขานุการ
ให ก.ส.จ. มีอํานาจหนาที่ในการคัดเลือกผูสมควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดจาก กลุมหมอพืน้ บาน
กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูป
สมุนไพร
กรรมการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิระดับจังหวัดไมมีสิทธิไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ขอ ๙ ให ก.ส. ประกาศการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิทางหนังสือพิมพรายวันอยางนอยเจ็ดวันติดตอกัน หรือ
ประชาสัมพันธดว ยวิธีอื่นตามความเหมาะสมกอนการดําเนินการเสนอชื่อไมนอยกวาสิบวัน

ขอ ๑๐ การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒใิ หดาํ เนินการดังนี้
(๑) ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๑) เสนอชื่อตนเองหรือบุคคลอืน่ ทีส่ มควรเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยหรือสาขาการแพทยแผนไทยประยุกตหนึ่งชื่อ พรอมดวย
ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัติที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนดตอ ก.ส. ตามวันและเวลาที่
ก.ส. กําหนด
(๒) ใหผูมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการผูท รงคุณวุฒิตามขอ ๕ (๒) เสนอชื่อผูส มควรเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจาก
กลุมหมอพืน้ บาน กลุมองคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูก
หรือแปรรูปสมุนไพร พรอมดวยประวัติผูไดรับการเสนอชื่อตามแบบเสนอชื่อและแบบประวัตทิ ี่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด ตอ ก.ส.จ. ตามวันและเวลาที่ ก.ส. กําหนด
ในการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหผูมสี ิทธิเสนอชื่อ เสนอชื่อพรอมกับความยินยอมของผูไดรับการเสนอชื่อ รวมทัง้
เอกสารหรือหลักฐานทีแ่ สดงใหเห็นวา ผูไดรับการเสนอชื่อเปนผูที่เหมาะสมกับการเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ ๒ และขอ ๓
ให ก.ส.จ. เปนผูคดั เลือกผูไดรับการเสนอชื่อตามวรรคหนึ่ง (๒) ใหเหลือกลุมละหนึ่งคนและประกาศชื่อผูไดรับ
การคัดเลือกในระดับจังหวัด โดยปดประกาศไวในทีเ่ ปดเผย ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด แลวให ก.ส.จ. แจงชื่อผูซึ่งไดรับการ
คัดเลือกพรอมดวยแบบเสนอชื่อและแบบประวัติของผูซึ่งไดรับการคัดเลือกตอ ก.ส. ทั้งนี้ ตามวันและเวลาที่ ก.ส. กําหนด

ขอ ๑๑ ให ก.ส. จัดทําบัญชีรายชื่อผูม ีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังตอไปนี้
(๑) บัญชีรายชื่อผูม ีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมผูประกอบโรคศิลปะ ให
จัดทําจากรายชื่อทีผ่ ูมีสิทธิเสนอชือ่ แจงมาตามขอ ๑๐ (๑) โดยแยกบัญชีตามสาขาของผูประกอบโรคศิลปะ
(๒) บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่จะไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากกลุมหมอพืน้ บาน กลุม
องคการเอกชนพัฒนาดานการแพทยแผนไทย กลุมนักวิชาการ กลุมผูผลิตหรือจําหนายยาแผนไทย และกลุมผูปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร
ใหจัดทําจากรายชือ่ ที่ ก.ส.จ. ในทุกจังหวัดแจงมาตามขอ ๑๐ วรรคสาม โดยแยกบัญชีตามประเภทของแตละกลุม สําหรับบัญชีรายชือ่
ของกลุมหมอพืน้ บานใหแยกออกเปนสี่บัญชีตามภูมิภาค

ขอ ๑๒ ให ก.ส. สงบัญชีรายชื่อตามขอ ๑๑ และบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามแบบที่ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขประกาศกําหนด พรอมกับประวัติของผูที่มีชื่อในบัญชีรายชือ่ ทุกคนไปใหผูมีรายชื่อในบัญชีนนั้ ๆ เลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
จากบัญชีรายชือ่ นัน้ โดยเขียนชื่อและนามสกุลของผูซึ่งตนเลือกไดสามชื่อ พรอมกับลงลายมือชื่อในบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ลว
สงบัตรดังกลาวพรอมกับภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูเลือกกลับคืนไปยัง ก.ส. ภายในวันที่ ก.ส. กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีสง
โดยตรงใหถือวันที่ ก.ส. ไดรับบัตรเปนวันสง ในกรณีสงทางไปรษณียใ หถือวันที่ที่ทาํ การไปรษณียตนทางประทับตราไปรษณียเปนวัน
สง

ให ก.ส. รวบรวมบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งเพื่อดําเนินการตรวจนับคะแนน
ในการตรวจนับคะแนน ใหกรรมการสรรหาใน ก.ส. จํานวนไมนอ ยกวาสามคนตรวจนับคะแนนติดตอกันไปจน
เสร็จ ทั้งนี้ ตามวัน เวลา สถานทีแ่ ละวิธกี ารที่ ก.ส. กําหนด

ขอ ๑๓ แบบเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ แบบประวัติหรือบัตรเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒแิ ลวแตกรณี ที่มี
ลักษณะอยางหนึง่ อยางใดตอไปนี้ ใหถอื วาใชไมได ไมใหนาํ มาพิจารณาคัดเลือกจัดทําบัญชีรายชือ่ หรือนับเปนคะแนน แลวแตกรณี
(๑) ไมมีลายมือชือ่ ของเลขานุการ ก.ส.
(๒) มีรอยขูด ลบ ขีดฆา ตอเติม หรือเขียนซ้าํ โดยไมลงลายมือชื่อผูเสนอชื่อหรือผูเ ลือกกํากับแลวแตกรณี
(๓) ไมไดลงลายมือชื่อผูเสนอชื่อหรือผูเลือก แลวแตกรณี
(๔) ไมไดลงลายมือชื่อเจาของประวัติผูถูกเสนอชื่อ ในกรณีของแบบประวัติ
(๕) สงกลับคืนมาชากวาวันที่ ก.ส. กําหนดตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี

ขอ ๑๔ เมื่อ ก.ส. ตรวจนับคะแนนเสร็จแลว ใหจัดทําบัญชีรายชื่อผูไดรับเลือกโดยแยกบัญชีในลักษณะ
เชนเดียวกันกับการจัดทําบัญชีตามขอ ๑๑ โดยเรียงตามลําดับคะแนนจากคะแนนมากไปนอยพรอมกับแสดงคะแนนของแตละคนไวใน
บัญชีดวย ในกรณีที่มีผูไดคะแนนเทากัน ใหประธาน ก.ส. จับสลากชื่อผูไดคะแนนเทากันนัน้ ตอหนา ก.ส. เพือ่ เรียงตามลําดับที่
ใหกรรมการสรรหาใน ก.ส. จํานวนไมนอยกวาสามคนตามขอ ๑๒ วรรคสาม ลงลายมือชื่อรับรองบัญชีรายชื่อตาม
วรรคหนึ่ง แลวใหประธาน ก.ส. ปดประกาศรายชื่อผูไดรับเลือกไวในทีเ่ ปดเผย ณ กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ใหผูไดรับเลือกที่อยูลําดับทีห่ นึ่งซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนของแตละบัญชีเปนผูไดรับเลือกเพือ่ เปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ในกรณีที่ผูไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับทีห่ นึ่งตามวรรคสาม ไมไดรับแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวยเหตุใดๆ
ใหเลื่อนผูที่ไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับถัดมาขึน้ มาเปนผูอยูในลําดับทีห่ นึ่งแทน
ในกรณีทไี่ มสามารถแตงตั้งผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิได เนื่องจากไมมรี ายชื่อของผูไดรับเลือกซึ่งมี
คุณสมบัติครบถวนเหลืออยูใ นบัญชีรายชื่อบัญชีใด ใหดาํ เนินการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒเิ ฉพาะในกลุมเดียวกับบัญชีรายชือ่ นัน้ ใหม
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้

ขอ ๑๕ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขรวบรวมรายชื่อผูไ ดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒเิ สนอรัฐมนตรี เพื่อ
พิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยตอไป

ขอ ๑๖ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒพิ น จากตําแหนงกอนครบวาระ ใหปลัดกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายชื่อ
ตอรัฐมนตรี เพื่อแตงตั้งผูไดรับเลือกซึ่งอยูในลําดับถัดมาในบัญชีผูไดรับเลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิประเภทนัน้ ตามขอ ๑๔ แทน
ตอไป

ขอ ๑๗ ในกรณีทกี่ รรมการผูทรงคุณวุฒิจะพนจากตําแหนงตามวาระ ใหมีการสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนงไมนอ ยกวาหกสิบวัน

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖
สุดารัตน เกยุราพันธุ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

