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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตใช้ ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์ แผนไทย
ของชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. คุม้ ครองและส่งเสริ มภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา งานพัฒนาบุคลากร ชัน้ 2 ตึกสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพะเยา ภายในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 602 หมู่ 11 ถนนพหลโยธิ น ตาบลบ้านต๋อม อาเภอเมื อง
จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0 5440 9127 – 8/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาตตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้ด้ วย
(1) กรณีผ้ รู ับอนุญาตเป็ นบุคคลธรรมดาต้ อง
(ก) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะ
(ข) มีภมู ิลาเนาหรื อถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
(ค) ไม่เป็ นบุคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(ง) ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตใดๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2542 เว้ นแต่ได้ ถกู เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยื่นคาขอ
(จ) ไม่เคยได้ รับโทษตามมาตรา 78 เว้ นแต่พ้นโทษมาแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนวันยื่นคาขอ
(2) กรณีผ้ ขู อรับอนุญาตเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ต้ องมีลกั ษณะตาม (1) (ข) (ง) และ (จ)
(ข) กรรมการ ผู้จดั การ หรื อบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเดินงานของนิติบคุ คลต้ องมีลกั ษณะตาม (1)
12.2 ผู้อนุญาตอาจกาหนดข้ อจากัดสิทธิในใบอนุญาต ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติที่ได้ รับอนุญาต
ด้ วยตนเอง จะให้ ผ้ อู ื่นใช้ ประโยชน์มิได้
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(2) การใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติตามที่ได้ รับอนุญาตเท่านัน้
(3) การใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผนไทยของชาติต้องไม่เป็ นอันตรายหรื อทาให้
เกิดความเสียหายต่อถิ่นกาเนิดหรื อถิ่นที่อยูข่ องสมุนไพรตามธรรมชาติระบบนิเวศของสมุนไพร ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งแวดล้ อม
(4) ข้ อจากัดสิทธิอื่นตามที่ผ้ อู นุญาตเห็นสมควรกาหนดความเห็นชอบของคณะกรรมการ
12.3 ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องชาระค่าตอบแทนจากการใช้ ประโยชน์ตารายาแผนไทยของชาติ หรื อตาราการแพทย์ แผนไทย
ของชาติ ตามวิธีการและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยกาหนด
12.4การไม่อนุญาตคาขอและการคืนคาขอ
ในกรณีที่คาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน และ/หรื อ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุให้ ไม่สามารถพิจารณา
ได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาารหรื อหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้รับบริการละทิ ้งคาขอ
หมายเหตุขนตอนการด
ั้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ได้ รับเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว และแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วนั พิจารณาแล้ วเสร็จ

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

(1) ผู้ขออนุญาตยื่นแบบคา 60 นาที
ขอรับอนุญาตใช้ ประโยชน์ฯ
ต่อเจ้ าหน้ าที่ และชาระ
ค่าธรรมเนียมคาขอ
(2) เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
รายละเอียดคาขอและ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
งานพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

(ค่าธรรมเนียมคา
ขอ 10 บาท
)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เอกสารหลักฐาน
- หากถูกต้ อง เจ้ าหน้ าที่
รับคาขอและออกใบรับ

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เสนอคาขอพร้ อม 22 วันทาการ
เอกสารหลักฐาน ที่ถกู ต้ อง
และครบถ้ วน ต่อผู้
อนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้อนุญาตพิจารณาอนุญาต 10 วันทาการ งานพัฒนา
บุคลากร
และลงนามหนังสือที่
สานักงาน
เกี่ยวข้ อง
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

-

แจ้ งผู้ขอรับอนุญาตมาชาระ 1 วันทาการ
ค่าธรรมเนียม และทา
สัญญา

2)

งานพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

3)

4)

งานพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

(22 ทาการนับแต่
วันที่ได้ รับคาขอ/
เอกสารหลักฐาน
ถูกต้ องและ
ครบถ้ วน)
(กรณีไม่อนุญาต
จะมีหนังสือทาง
ไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบ
รับ แจ้ งคาสัง่ ไม่
อนุญาตพร้ อม
เหตุผลไปยังผู้
ขอรับอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่มีคาสัง่
ดังกล่าว)
(1) ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบ
รับ
2) ชาระ
ค่าธรรมเนียม
ภายใน 30 วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

-

5)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1. ผู้ขออนุญาตชาระ
1 วันทาการ
ค่าธรรมเนียม
2. เจ้ าหน้ าที่ออกใบอนุญาต
ให้ ใช้ ประโยชน์ฯ
3. จัดทาสัญญาการใช้
ประโยชน์จากตารับยาแผน
ไทยของชาติหรื อตารา
การแพทย์แผนไทยของชาติ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

งานพัฒนา
บุคลากร
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดพะเยา

หมายเหตุ

หนังสือแจ้ ง
)
-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 35 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(1. หรื อใบแสดง
ตนอื่นๆที่ทาง
ราชการออกให้ ที่
มีเลขประจาตัว
ประชาชน
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
2. หรื อบัตร
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

0

1

ชุด

2)

บัตรประจาตัว
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
3)

หมายเหตุ
ประจาตัวอื่นที่
ทางราชการออก
ให้ (ของกรรมการ
ผู้จดั การ หรื อ
บุคคลซึง่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของนิติ
บุคคล)
)
(1. กรณีบคุ คล
ธรรมดา
2. กรณีของนิติ
บุคคลใช้ ทะเบียน
บ้ าน ของ
กรรมการ ผู้จดั การ
หรื อบุคคลซึง่
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงาน
)
((กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญาตเป็ นส่วน
ราชการ
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรื อ
หน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ) ซึง่ อาจใช้
บัตรประจาตัว
เจ้ าหน้ าที่
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ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ
รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น หรื อ
หน่วยงานอื่นใด
ของรัฐ หรื อคาสัง่
แต่งให้ ดารง
ตาแหน่งหัวหน้ า
หน่วยงานของรัฐ
แห่งนันแทนได้
้
)
(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คารับรองว่าผู้
ขอรับอนุญาตจะ
เป็ นผู้ใช้
ประโยชน์จาก
ตารับยาแผนไทย
ของชาติหรื อ
ตาราการแพทย์
แผนไทยของชาติ
นันด้
้ วยตนเอง
ข้ อเสนอเกี่ยวกับ แผนการ
ดาเนินงาน
หนังสือมอบ
อานาจ

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญาต
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สาเนาบัตร
ประชาชนหรื อ
บัตรอื่นๆที่
ราชการออกให้
ของผู้รับมอบ
อานาจ
สาเนาหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิตบิ คุ คลและผู้มี
อานาจลงลายมือ
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ซึง่ เป็ นฉบับ
ปั จจุบนั โดยมีคา
รับรองของผู้มี
อานาจให้ คา
รับรองตาม
กฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรองนัน้

16. ค่ าธรรมเนียม
คาขอรับอนุญาต
1)
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

0

1

ชุด

หมายเหตุ
มอบอานาจ
)
(กรณีผ้ ขู อรับ
อนุญาต
มอบอานาจ
)

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
เป็ นนิติบคุ คล)
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2)

ใบอนุญาตให้ ใช้ ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์ แผนไทยของชาติ
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมื อง จ.พะเยา 56000 เบอร์ โทรศัพท์ 0 5440
9199
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดพะเยา
หมายเหตุ -ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดพะเยา ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิ น ต.บ้านต๋อม อ.เมื อง จ.
พะเยา 56000 โทร 0-5444-9601 ต่อ 26788 หรื อ สายด่วนศูนย์ดารงธรรม 1567
-ทางไปรษณี ย์ส่งถึง ผูว้ ่าราชการจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถ.พหลโยธิ น ต.บ้านต๋อม
อ.เมื อง จ.พะเยา 56000 วงเล็บมุมซองว่า ศูนย์ ดารงธรรม
- ทางอิ นเทอร์ เน็ต www.phayao.go.th/au/pyocomplain/
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ - เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 หรื อ สายด่วน 1111
- ทางไปรษณี ย์ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
- ทางอิ นเทอร์ เน็ต www.1111.go.th
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ขันตอนและรายละเอี
้
ยดการขออนุญาตใช้ ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรื อตาราการแพทย์แผน
ไทยของชาติ ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้ อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์ จากตารับยาแผนไทยของชาติและตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
-

19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

30/06/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
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จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
อัมพร ทรงสวัสดิ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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เอกสารแนบท้าย

ขั้นตอนและรายละเอียดการขออนุญาตใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
ตามกฎกระทรวงการขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข้อจากัดสิทธิ และค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
จากตารับยาแผนไทยของชาติและตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ
แจ้งผู้ขออนุญาต เพื่อแก้ไขหรือ
ส่งเอกสารเพิ่มเติมภายใน 30 วัน

1.1 ผู้ขอรับอนุญาตยื่นแบบคาขออนุญาตใช้ประโยชน์
และชาระค่าธรรมเนียมคาขอ 10 บาท

ยื่นใหม่
สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
/สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
1.2 นายทะเบียนตรวจสอบรายละเอียดคาขอและเอกสาร
ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่รับคาขอและออกใบรับ

60 นาที
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22 วันทาการ

3.ผู้อนุญาตพิจารณา

10 วันทาการ

อนุญาต
4. แจ้งผู้ขอรับอนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียม และทาสัญญา
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

1 วันทาการ

5.1 ผู้ขอรับอนุญาตชาระค่าธรรมเนียม ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
5.2 เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากตารับยา
แผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ

5.3 จัดทาสัญญาการใช้ประโยชน์จากตารับยาแผนไทย
ของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติ

1 วันทาการ

