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พระราชบัญญัติ 
คุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให�ไว� ณ วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป5นป6ที่ ๕๔ ในรัชกาลป"จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ 

ให�ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป5นการสมควรให�มีกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทย 
 
พระราชบัญญัติน้ีมีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให�กระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯ ให�ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว�โดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติคุ�มครองและส�งเสริมภูมิ

ป"ญญาการแพทย%แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับเม่ือพ�นกําหนดหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป5นต�นไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“ภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย” หมายความว�า พ้ืนความรู�ความสามารถเก่ียวกับ

การแพทย%แผนไทย 
“การแพทย%แผนไทย” หมายความว�า กระบวนการทางการแพทย%เก่ียวกับการตรวจ 

วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปHองกันโรค หรือการส�งเสริมและฟJKนฟูสุขภาพของมนุษย%หรือสัตว% การผดุง
ครรภ% การนวดไทย และให�หมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ%
อุปกรณ%และเคร่ืองมือทางการแพทย%  ท้ังน้ี โดยอาศัยความรู�หรือตําราท่ีได�ถ�ายทอดและพัฒนาสืบต�อ
กันมา 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๖/ตอนท่ี ๑๒๐ ก/หน�า ๔๙/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 
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“ตําราการแพทย%แผนไทย” หมายความว�า หลักวิชาการต�าง ๆ เก่ียวกับการแพทย%
แผนไทย ท้ังท่ีได�บันทึกไว�ในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอ่ืนใดหรือท่ีมิได�มีการบันทึกกันไว�แต�
เป5นการเรียนรู�หรือถ�ายทอดสืบต�อกันมาไม�ว�าด�วยวิธีใด 

“ยาแผนไทย” หมายความว�า ยาท่ีได�จากสมุนไพรโดยตรงหรือท่ีได�จากการผสม 
ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร และให�หมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายว�าด�วยยา 

“ตํารับยาแผนไทย” หมายความว�า สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและส�วนประกอบ
สิ่งปรุงท่ีมียาแผนไทยรวมอยู�ด�วยไม�ว�าสิ่งปรุงน้ันจะมีรูปลักษณะใด 

“สมุนไพร” หมายความว�า พืช สัตว% จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดด้ังเดิมจากพืชหรือ
สัตว%ท่ีใช� หรือแปรสภาพหรือผสมหรือปรุงเป5นยาหรืออาหารเพ่ือการตรวจวินิจฉัย บําบัด รักษา หรือ
ปHองกันโรค หรือส�งเสริมสุขภาพร�างกายของมนุษย%หรือสัตว% และให�หมายความรวมถึงถ่ินกําเนิดหรือ
ถ่ินท่ีอยู�ของสิ่งดังกล�าวด�วย 

“สมุนไพรควบคุม” หมายความว�า สมุนไพรท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให�เป5น
สมุนไพรควบคุม 

“เขตอนุรักษ%” หมายความว�า เขตปQาสงวนแห�งชาติ เขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสิ่งแวดล�อม 
เขตรักษาพันธุ%สัตว%ปQา เขตห�ามล�าสัตว%ปQา เขตอุทยานแห�งชาติ และเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองอย�างอ่ืนเพ่ือ
สงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

“สารสกัดด้ังเดิม” หมายความว�า สารธรรมชาติท่ียังมิได�ปรุงแต�งหรือต�อเติมโมเลกุล
ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร% จนเกิดเป5นสารใหม� 

“แปรรูปอย�างหยาบ” หมายความว�า การปรุงแต�งหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ
คุณสมบัติของสมุนไพร ทําให�ได�สารสกัดแบบรวมด�วยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมและแบบที่พัฒนาขึ้น 
โดยมิได�สกัดแยกสารบริสุทธ์ิเป5นรายชนิดหรือรายตัว 

“ผู�สืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทย” หมายความว�า บุคคลซึ่ง
ได�รับการถ�ายทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทยจากผู�คิดค�น ผู�ปรับปรุง หรือผู�พัฒนา
สิ่งดังกล�าว หรือได�เล�าเรียนสืบต�อกันมาโดยไม�ทราบผู�คิดค�น ผู�ปรับปรุงหรือผู�พัฒนาสิ่งดังกล�าว หรือผู�ซึ่ง
ได�รับมอบสิ่งดังกล�าวจากบุคคลอ่ืน 

“ผู�ทรงสิทธิ” หมายความว�า บุคคลซึ่งได�จดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%
แผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ี 

“จําหน�าย” หมายความว�า ขาย จ�าย แจก หรือแลกเปลี่ยน และให�หมายความ
รวมถึงมีไว�เพ่ือจําหน�ายด�วย 

“ส�งออก” หมายความว�า นําหรือส�งออกนอกราชอาณาจักร 
“แปรรูป” หมายความว�า การปรุงแต�งหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติ

ของสมุนไพร 
“คณะกรรมการ” หมายความว�า คณะกรรมการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทย 
“กรรมการ” หมายความว�า กรรมการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 
“ผู�อนุญาต” หมายความว�า ปลัดกระทรวงหรือผู�ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย 
“นายทะเบียน” หมายความว�า นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด แล�วแต�กรณี 
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“พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�อนุญาต นายทะเบียน และผู�ซึ่งรัฐมนตรี
แต�งต้ังให�ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ปลัดกระทรวง” หมายความว�า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความว�า รัฐมนตรีผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๔  ให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

และให�มีอํานาจแต�งต้ังพนักงานเจ�าหน�าท่ี ออกกฎกระทรวงกําหนดค�าธรรมเนียมไม�เกินอัตราท�าย
พระราชบัญญัติน้ี และกําหนดกิจการอ่ืน รวมท้ังออกระเบียบและประกาศ  ท้ังน้ี เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศน้ัน เม่ือได�ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล�วให�
ใช�บังคับได� 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 
   

 
มาตรา ๕  ให�มีคณะกรรมการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย

ประกอบด�วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป5นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย% อธิบดีกรม
ทรัพย%สินทางป"ญญา อธิบดีกรมปศุสัตว%  อธิบดีกรมปQาไม�  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดี
กรมวิทยาศาสตร%การแพทย% เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ
แผนสิ่งแวดล�อม และผู�อํานวยการกองการประกอบโรคศิลปะ เป5นกรรมการโดยตําแหน�ง กรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิจํานวนเท�ากับจํานวนกรรมการโดยตําแหน�งซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังโดยเลือกจากกลุ�มผู�ประกอบ
โรคศิลปะและจากกลุ�มผู�ซึ่งมีความรู�ความสามารถหรือประสบการณ%ทางด�านการแพทย%แผนไทย 
การผลิตหรือจําหน�ายยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย%
แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก* เป5นกรรมการและเลขานุการ 

การเลือกกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  คณะกรรมการมีอํานาจและหน�าท่ีดังต�อไปน้ี 
(๑) ให�คําแนะนําหรือคําปรึกษาแก�รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ส�งเสริมและพัฒนาการใช�ประโยชน%จากภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยและ

สมุนไพร 
(๓) กําหนดมาตรการเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงและประสานงานระหว�างส�วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และองค%กรเอกชนท่ีดําเนินงานเก่ียวกับการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิ
ป"ญญาการแพทย%แผนไทยและสมุนไพร 

(๔) ให�ความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%
แผนไทยตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ%คําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของผู�อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๖) วางระเบียบเก่ียวกับหลักเกณฑ%และวิธีการย่ืนอุทธรณ%และวิธีพิจารณาอุทธรณ%
การจัดทําทะเบียนภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน% และการใช�จ�าย
เงินกองทุนและการดําเนินงานเก่ียวกับการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยและ
สมุนไพร 

(๗) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให�เป5นอํานาจและ
หน�าท่ีของคณะกรรมการ 

(๘) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๗  กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังมีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ

สองป6นับแต�วันท่ีได�รับแต�งต้ัง 
ในกรณีที่กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิพ�นจากตําแหน�งก�อนครบวาระ ภายใต�บังคับมาตรา ๕ 

วรรคสอง รัฐมนตรีอาจแต�งต้ังผู�อ่ืนซึ่งมีคุณสมบัติเช�นเดียวกันเป5นกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิแทนได� และ
ให�ผู� ท่ีได� รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งแทนอยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของกรรมการ
ผู�ทรงคุณวุฒิที่ตนแทน 

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งพ�นจากตําแหน�งตามวาระอาจได�รับแต�งต้ังอีกได� 
 
มาตรา ๘  นอกจากการพ�นจากตําแหน�งตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ

ผู�ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต�งต้ังพ�นจากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) เป5นบุคคลล�มละลาย 
(๔) เป5นคนไร�ความสามารถหรือคนเสมือนไร�ความสามารถ 
(๕) รัฐมนตรีสั่งให�ออกเพราะบกพร�องหรือไม�สุจริตต�อหน�าท่ี หรือมีความประพฤติ

เสื่อมเสีย 
(๖) ต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เว�นแต�เป5นโทษสําหรับความผิดท่ี

ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๗) พ�นจากการเป5นผู�ประกอบโรคศิลปะ ในกรณีท่ีได�รับแต�งต้ังให�เป5นกรรมการใน

ฐานะน้ัน 
 
มาตรา ๙  การประชุมคณะกรรมการ ต�องมีกรรมการมาประชุมไม�น�อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป5นองค%ประชุม 
ในการประชุมคร้ังใด ถ�าประธานกรรมการไม�มาประชุมหรือไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� 

ให�กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป5นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให�ถือเสียงข�างมาก กรรมการคนหน่ึงให�มีเสียงหน่ึงใน

การลงคะแนน ถ�าคะแนนเสียงเท�ากัน ให�ประธานในท่ีประชุมออกเสียงอีกเสียงหน่ึงเป5นเสียงช้ีขาด 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

มาตรา ๑๐  คณะกรรมการมีอํานาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย�างหน่ึงอย�างใดตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

ให�นํามาตรา ๙ มาใช�บังคับแก�การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๑  ในการปฏิบัติหน�าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๑๒  ให�กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก* กระทรวง

สาธารณสุขมีอํานาจหน�าท่ีดําเนินการต�าง ๆ เก่ียวกับการคุ�มครองและส�งเสริมการศึกษาอบรม การ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยและสมุนไพร และรับผิดชอบในงานธุรการและงาน
วิชาการของคณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๓  ให�อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก*เป5น

นายทะเบียนกลาง และให�นายแพทย%สาธารณสุขจังหวัดเป5นนายทะเบียนจังหวัด 
 

หมวด ๒ 
การคุ�มครองและส�งเสริมภูมปิ"ญญาการแพทย%แผนไทย 

   
 
มาตรา ๑๔  สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ีจะได�รับการคุ�มครองตาม

พระราชบัญญัติน้ี ได�แก� สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตํารา
การแพทย%แผนไทย 

 
มาตรา ๑๕  ให�กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก*มีหน�าท่ี

รวบรวมข�อมูลภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทย%แผนไทยท่ัว
ราชอาณาจักร เพ่ือจัดทําทะเบียน 

การจัดทําทะเบียนภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยเก่ียวกับตํารับยาแผนไทยและตํารา
การแพทย%แผนไทยตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนด 

 
มาตรา ๑๖  ภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยมีสามประเภท คือ 
(๑) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย%แผนไทยของชาติ 
(๒) ตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตําราการแพทย%แผนไทยท่ัวไป 
(๓) ตํารับยาแผนไทยส�วนบุคคลหรือตําราการแพทย%แผนไทยส�วนบุคคล 
 
มาตรา ๑๗  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา

การแพทย%แผนไทยท่ีมีประโยชน%หรือมีคุณค�าในทางการแพทย%หรือการสาธารณสุขเป5นพิเศษ ให�เป5น
ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย%แผนไทยของชาติ แล�วแต�กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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การประกาศตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๘  ให�รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา

การแพทย%แผนไทยท่ีมีการใช�ประโยชน%กันอย�างแพร�หลายหรือท่ีพ�นอายุการคุ�มครองสิทธิตามมาตรา 
๓๓ ให�เป5นตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตําราการแพทย%แผนไทยท่ัวไป แล�วแต�กรณี 

การประกาศตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๑๙  ผู�ใดประสงค%จะนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปขอข้ึนทะเบียนตํารับยา

และขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายว�าด�วยยา หรือนําไปทําการศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาเป5น
ตํารับยาใหม�เพ่ือประโยชน%ในทางการค�า หรือประสงค%จะทําการศึกษาวิจัยตําราการแพทย%แผนไทย
ของชาติเพ่ือปรับปรุงหรือพัฒนาภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยข้ึนใหม� เพ่ือนําไปใช�ประโยชน%ในทาง
การค�า ให�ย่ืนคําขอรับอนุญาตใช�ประโยชน%และชําระค�าธรรมเนียม รวมท้ังค�าตอบแทนสําหรับการใช�
ประโยชน%ดังกล�าวต�อผู�อนุญาต 

การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ข�อจํากัดสิทธิ และค�าตอบแทน ให�เป5นไปตาม
หลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๐  ตํารับยาแผนไทยส�วนบุคคลหรือตําราการแพทย%แผนไทยส�วนบุคคล

ตามมาตรา ๑๖ (๓) อาจนํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยเพ่ือขอรับการคุ�มครอง
และส�งเสริมตามท่ีกําหนดโดยบทแห�งพระราชบัญญัติน้ีได� โดยย่ืนคําขอต�อนายทะเบียน 

การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตาม
หลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๑  บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตาม

มาตรา ๒๐ ต�องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) เป5นผู�คิดค�นตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทย 
(๒) เป5นผู�ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทย 
(๓) เป5นผู�สืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทย 
 
มาตรา ๒๒  ห�ามมิให�รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย เม่ือนาย

ทะเบียนเห็นว�า 
(๑) เป5นตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทย%แผนไทยของชาติ หรือเป5น

ตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือตําราการแพทย%แผนไทยท่ัวไป หรือ 
(๒) เป5นตํารับยาแผนไทยส�วนบุคคลท่ีปรุงโดยไม�ใช�หลักการแพทย%แผนไทย เช�น ใช�

สารสกัดจากพืช สัตว% หรือจุลชีพท่ีมิใช�สารสกัดด้ังเดิมตามธรรมชาติ หรือใช�วิธีการแปรรูปท่ีมิใช�การ
แปรรูปอย�างหยาบ 
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มาตรา ๒๓  การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยรายใดไม�ชอบ
ด�วยหลักเกณฑ% วิธีการ หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ให�นาย
ทะเบียนมีคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนรายน้ันแก�ไขเปลี่ยนแปลงให�ถูกต�องภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี
ได�รับคําสั่งน้ัน 

ถ�าผู�ขอจดทะเบียนไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หน่ึง ให�ยกเลิกคําขอจดทะเบียนน้ัน 

 
มาตรา ๒๔  เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแล�วเห็นว�าผู�ขอจด

ทะเบียนเป5นผู�มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ และภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ีขอจดทะเบียนน้ัน ไม�มี
ลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๒ ให�นายทะเบียนประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนน้ัน โดยไม�ชักช�า 
ณ สํานักงานทะเบียนและท่ีทําการขององค%กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกแห�ง 

 
มาตรา ๒๕  ในกรณีท่ีมีผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย

ร�วมกันหลายคน ให�นายทะเบียนกําหนดวันสอบสวนและแจ�งไปยังผู�ขอจดทะเบียนทุกคน 
ในการสอบสวนตามวรรคหน่ึง นายทะเบียนจะเรียกผู�ขอจดทะเบียนคนใดมาให�

ถ�อยคํา ช้ีแจง หรือให�ส�งเอกสารหรือสิ่งใดเพ่ิมเติมก็ได� เม่ือนายทะเบียนได�ดําเนินการสอบสวน และ
ปลัดกระทรวงได�วินิจฉัยแล�ว ให�นายทะเบียนแจ�งคําวินิจฉัยไปยังผู�ขอจดทะเบียนทุกคน 

การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีท่ีมีผู�ขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยอย�าง

เดียวกันหลายคนโดยไม�ได�ร�วมกัน ให�บุคคลซึ่งได�ย่ืนคําขอจดทะเบียนไว�ก�อนเป5นผู�มีสิทธิจดทะเบียน 
ถ�าย่ืนคําขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ให�ทําความตกลงกันว�าจะให�บุคคลใดมีสิทธิแต�ผู�เดียว
หรือให�มีสิทธิร�วมกัน ถ�าตกลงกันไม�ได�ภายในเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ให�คู�กรณีนําคดีไปสู�ศาล
ภายในกําหนดเก�าสิบวันนับแต�วันสิ้นระยะเวลาท่ีนายทะเบียนกําหนด ถ�าไม�นําคดีไปสู�ศาลภายใน
กําหนดเวลาดังกล�าว ให�ยกเลิกคําขอจดทะเบียนของบุคคลเหล�าน้ัน 

 
มาตรา ๒๗  เม่ือนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแล�วเห็นว�าผู�ขอจด

ทะเบียนไม�ได�เป5นผู�มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ และภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ีขอจดทะเบียนน้ัน
มีลักษณะต�องห�ามตามมาตรา ๒๒ ให�นายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนน้ัน และให�มีหนังสือ
แจ�งคําสั่งไปยังผู�ขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนดังกล�าว 

 
มาตรา ๒๘  ในกรณีท่ีผู�ขอจดทะเบียนอุทธรณ%คําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา 

๒๗ ถ�าคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณ%ว�าคําสั่งของนายทะเบียนไม�ถูกต�อง ให�นายทะเบียน
ดําเนินการเก่ียวกับคําขอจดทะเบียนรายน้ันต�อไป 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๒๙  เม่ือได�ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใดตามมาตรา ๒๔ แล�ว 
บุคคลใดเห็นว�าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ัน จะย่ืนคําคัดค�านต�อนาย
ทะเบียนพร�อมท้ังแสดงหลักฐานก็ได� แต�ต�องย่ืนภายในหกสิบวันนับแต�วันประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๔ 

 
มาตรา ๓๐  ก�อนท่ีจะมีคําวินิจฉัย นายทะเบียนต�องให�ผู�ขอจดทะเบียนและผู�คัดค�าน

ช้ีแจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณา 
เมื่อนายทะเบียนได�มีคําวินิจฉัยแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําวินิจฉัยพร�อมด�วยเหตุผล

ให�ผู�ขอจดทะเบียนและผู�คัดค�านทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีคําวินิจฉัยดังกล�าว 
 
มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีไม�มีผู�คัดค�านตามมาตรา ๒๙ หรือในกรณีท่ีมีผู�คัดค�าน และได�

มีคําวินิจฉัยถึงท่ีสุดให�ผู�ขอจดทะเบียนเป5นผู�มีสิทธิจดทะเบียนหรือให�ผู�คัดค�านเป5นผู�มีสิทธิจดทะเบียน
ก็ดี ให�นายทะเบียนมีคําสั่งให�จดทะเบียนสิทธิภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยให�แก�ผู�ขอจดทะเบียนหรือ
ผู�คัดค�านน้ันได� 

เม่ือได�มีคําสั่งให�จดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามวรรคหน่ึงแล�ว 
ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งคําสั่งให�ผู�ขอจดทะเบียนหรือผู�คัดค�านทราบ และให�ชําระค�าธรรมเนียม
การจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่ง ถ�าผู�ขอจดทะเบียนหรือผู�คัดค�าน
ไม�ชําระค�าธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกล�าว ให�ยกเลิกคําขอจดทะเบียน 

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย ให�เป5นไป
ตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๒  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง ว�ามีสิทธิ

ได�รับการจดทะเบียนหลายคน หรือกรณีที่ผู�ย่ืนคําขอจดทะเบียนอย�างเดียวกันหลายคนตกลงให�มีสิทธิ
ในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยร�วมกัน หรือศาลพิพากษาให�มีสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย
ร�วมกันตามมาตรา ๒๖ ให�บุคคลเหล�าน้ันมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย
ร�วมกันได� 

การจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยร�วมกัน ให�ผู�มีสิทธิร�วมกันน้ัน
จัดทําบันทึกข�อตกลงว�าจะใช�สิทธิร�วมกันอย�างไร มอบไว�กับนายทะเบียนพร�อมกับการจดทะเบียนด�วย 

 
มาตรา ๓๓  สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ี ให�มีอายุ

ตลอดอายุของผู�ทรงสิทธิ และมีอยู�ต�อไปอีกเป5นเวลาห�าสิบป6นับแต�วันท่ีผู�ทรงสิทธิถึงแก�ความตาย 
ในกรณีท่ีมีผู�ทรงสิทธิร�วมตามมาตรา ๓๒ ให�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย

ดังกล�าวมีอยู�ตลอดอายุของผู�ทรงสิทธิร�วม และมีอยู�ต�อไปอีกเป5นเวลาห�าสิบป6นับแต�ผู�ทรงสิทธิร�วมคน
สุดท�ายถึงแก�ความตาย 

เม่ือพ�นระยะเวลาตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแล�ว ให�รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทย%แผนไทยน้ัน ให�เป5นตํารับยาแผนไทยท่ัวไปหรือ
ตําราการแพทย%แผนไทยท่ัวไปตามมาตรา ๑๖ (๒) แล�วแต�กรณี 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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มาตรา ๓๔  ผู�ทรงสิทธิเท�าน้ันมีสิทธิในการผลิตยา และมีสิทธิในการใช�ศึกษาวิจัย 
จําหน�าย ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิป"ญญาในตําราการแพทย%แผนไทยท่ีได�จด
ทะเบียนไว� 

ความในวรรคหน่ึงไม�ใช�บังคับแก� 
(๑) การกระทําใด ๆ เพ่ือประโยชน%ในการศึกษา ค�นคว�า ทดลอง หรือวิจัยตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด หรือ 
(๒) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย% โดยผู�ประกอบโรคศิลปะแผนไทย หรือ 
(๓) การผลิตยาเพ่ือยังชีพแบบพ้ืนบ�าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

ส�วนราชการหรือหน�วยงานของรัฐ เพ่ือประโยชน%ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือ
การใช�ตําราการแพทย%แผนไทยเพื่อประโยชน%ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ  ทั้งน้ี 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๓๕  สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามพระราชบัญญัติน้ีไม�อาจโอน

ให�แก�ผู�อ่ืนได� เว�นแต�เป5นการตกทอดทางมรดก 
ผู�ที่ได�รับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามวรรคหน่ึง 

ต�องย่ืนคําขอจดทะเบียนต�อนายทะเบียนภายในสองป6นับแต�วันท่ีผู�ทรงสิทธิถึงแก�ความตาย 
เม่ือไม�มีผู� ย่ืนคําขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให�ถือว�าสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ี
จะได�รับการคุ�มครองตามพระราชบัญญัติน้ีเป5นอันสิ้นสุดลง และให�นํามาตรา ๓๓ วรรคสาม มาใช�
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๖  ผู�ทรงสิทธิจะอนุญาตให�บุคคลใดใช�สิทธิของตนตามมาตรา ๓๔ ก็ได� 
การอนุญาตให�ใช�สิทธิตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยได�ในกรณีดังต�อไปน้ี 
(๑) ผู�ทรงสิทธิได�ใช�สิทธิน้ันโดยขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 
(๒) ผู�ทรงสิทธิได�ฝQาฝJนหรือมิได�ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข�อจํากัดท่ีนายทะเบียน

กําหนดในการรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ัน 
(๓) ผู�ทรงสิทธิได�ใช�สิทธิอันอาจก�อให�เกิดความเสื่อมเสียอย�างร�ายแรงต�อภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยท่ีได�จดทะเบียนไว� 
 
มาตรา ๓๘  ผู�มีส�วนได�เสียหรือพนักงานอัยการอาจฟHองต�อศาลขอให�เพิกถอนการ

จดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ีได�จดทะเบียนโดยไม�ชอบด�วยมาตรา ๒๑ หรือ
มาตรา ๒๒ ได� 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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มาตรา ๓๙  ก�อนท่ีจะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผน
ไทยตามมาตรา ๓๗ ให�นายทะเบียนทําการสอบสวนข�อเท็จจริงและแจ�งให�ผู�ทรงสิทธิทราบ เพ่ือย่ืนคํา
ช้ีแจงภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งดังกล�าว 

ในการสอบสวนข�อเท็จจริงตามวรรคหน่ึง นายทะเบียนจะให�บุคคลท่ีเก่ียวข�องช้ีแจง
หรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพ่ือประกอบการพิจารณาก็ได� 

เม่ือนายทะเบียนได�ทําการสอบสวนข�อเท็จจริงแล�วเห็นว�ามีเหตุผลสมควรเพิกถอน
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย ให�นายทะเบียนเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ เม่ือคณะกรรมการให�ความเห็นชอบแล�วให�นายทะเบียนสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ันได� และให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งดังกล�าวพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�
ทรงสิทธิน้ันทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนดังกล�าว 

 
มาตรา ๔๐  ผู�ทรงสิทธิท่ีถูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ อาจขอจด

ทะเบียนใหม�ได�ตามมาตรา ๒๐ เม่ือพ�นกําหนดหน่ึงป6นับแต�วันท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ัน 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีผู�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยได�ใช�

สิทธิน้ันโดยขัดต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝQาฝJน หรือมิได�ปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง หรือใช�สิทธิอันอาจก�อให�เกิด
ความเสื่อมเสียอย�างร�ายแรงต�อภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยท่ีได�จดทะเบียนไว� นายทะเบียนมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ันได� 

การเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามมาตราน้ี 
ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๒  ก�อนท่ีจะสั่งเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย

ตามมาตรา ๔๑ ให�นายทะเบียนมีหนังสือแจ�งให�ผู�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยน้ัน
ทราบเพ่ือย่ืนคําช้ีแจงภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งจากนายทะเบียน และให�นํามาตรา 
๓๙ วรรคสอง มาใช�บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%
แผนไทยแล�ว ให�มีหนังสือแจ�งคําสั่งพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ทรงสิทธิ และผู�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิ
ป"ญญาการแพทย%แผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตดังกล�าว 

 
มาตรา ๔๓  บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอ่ืนท่ียินยอมให�บุคคลสัญชาติไทยได�รับ

การคุ�มครองสิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยในประเทศน้ันได� อาจขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ป"ญญาการแพทย%พ้ืนเมืองของประเทศน้ันท่ีได�จดทะเบียนไว�ในประเทศของตนเพ่ือขอรับการคุ�มครอง
ตามพระราชบัญญัติน้ีได� 

การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอน
การจดทะเบียนตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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หมวด ๓ 
การคุ�มครองสมุนไพร 

   
 
มาตรา ๔๔  เพ่ือประโยชน%ในการคุ�มครองสมุนไพร ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และช่ือของ
สมุนไพรท่ีมีค�าต�อการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธุ% ให�เป5น
สมุนไพรควบคุม 

 
มาตรา ๔๕  เพ่ือประโยชน%ในการคุ�มครองสมุนไพรควบคุม ให�รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมท่ีครอบครอง ใช�ประโยชน% ดูแล 

เก็บรักษา หรือขนย�ายท่ีต�องแจ�งต�อนายทะเบียน 
(๒) กําหนดหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการแจ�งตาม (๑) 
(๓) กําหนดหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการครอบครอง การใช�ประโยชน% การ

ดูแล การเก็บรักษา หรือการขนย�ายสมุนไพรควบคุม 
(๔) กําหนดหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 
(๕) กําหนดหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขในการส�งออกสมุนไพรควบคุม เพ่ือ

การค�าและท่ีมิใช�เพ่ือการค�า หรือในการจําหน�าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค�า 
(๖) กําหนดการอ่ืนใดเพ่ือคุ�มครอง ปHองกัน หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย หรือ

ความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก�สมุนไพรควบคุม 
 
มาตรา ๔๖  ห�ามมิให�ผู�ใดศึกษาวิจัยหรือส�งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน�าย หรือ

แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค�า เว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากผู�อนุญาต 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% 

วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ใบอนุญาตท่ีออกตามความในวรรคหน่ึง ให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคมของป6ท่ีสาม

นับแต�ป6ที่ออกใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๗  ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ให�คุ�มกันถึงลูกจ�างหรือตัวแทนของ

ผู�รับใบอนุญาตด�วย 
ให�ถือว�าการกระทําของลูกจ�างหรือตัวแทนของผู�รับใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง เป5น

การกระทําของผู�รับใบอนุญาตด�วย เว�นแต�ผู�รับใบอนุญาตจะพิสูจน%ได�ว�าการกระทําน้ันเป5นการสุดวิสัย
ท่ีตนจะล�วงรู�หรือควบคุมได� 

 
มาตรา ๔๘  บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิให�ใช�บังคับแก�การศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม

ซึ่งกระทําโดยหน�วยงานของรัฐ แต�ต�องแจ�งต�อนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ% วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๔) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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มาตรา ๔๙  การต�ออายุใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ผู�รับใบอนุญาตจะต�องย่ืน

ขอก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือได�ย่ืนคําขอดังกล�าวแล�ว ให�ดําเนินกิจการต�อไปได�จนกว�าผู�อนุญาตจะ
สั่งไม�อนุญาตให�ต�ออายุใบอนุญาตน้ัน 

การขอต�ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๐  ในกรณีใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ สูญหายหรือถูกทําลาย ให�ผู�รับ

ใบอนุญาตย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับทราบการสูญหายหรือถูก
ทําลายน้ัน 

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๕๑  ให�ผู�มีไว�ในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกว�าจํานวนหรือปริมาณท่ี

รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๑) อยู�ในวันท่ีรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดให�สมุนไพรน้ันเป5นสมุนไพรควบคุม แจ�งการครอบครองสมุนไพรควบคุมน้ันต�อนายทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติน้ีภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว�ในประกาศดังกล�าว 

 
มาตรา ๕๒  เม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ผู�ใดไม�ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี ผู�อนุญาตมี
อํานาจสั่งพักใช�ใบอนุญาตมีกําหนดคร้ังละไม�เกินเก�าสิบวัน 

ผู�รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช�ใบอนุญาตต�องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตน้ัน 
และระหว�างถูกพักใช�ใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไม�ได� 

 
มาตรา ๕๓  ผู�อนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตก�อนกําหนดเวลาได� 

เม่ือเป5นท่ีพอใจว�าผู� รับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใช�ใบอนุญาตได�ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีแล�ว 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือปรากฏว�าผู�รับใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๔๖ ผู�ใดไม�ปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีและเป5นการ
กระทําผิดท่ีร�ายแรง ผู�อนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได� 

ผู�รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ต�องหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาต
น้ัน และจะขอรับใบอนุญาตใด ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ีอีกไม�ได�จนกว�าจะพ�นกําหนดสองป6นับแต�วันท่ี
ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต และผู�อนุญาตจะออกใบอนุญาตให�หรือไม�ก็ได�สุดแต�จะพิจารณาเห็นสมควร 

 
มาตรา ๕๕  คําสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

ตามมาตรา ๕๔ ให�ทําเป5นหนังสือแจ�งให�ผู�รับใบอนุญาตทราบ ในกรณีท่ีไม�พบตัวผู�รับใบอนุญาต หรือ
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ผู�รับใบอนุญาตไม�ยอมรับคําสั่งดังกล�าว ให�ป[ดคําสั่งไว�ในท่ีเป[ดเผยและเห็นได�ง�าย ณ สถานท่ีท่ีระบุไว�
ในใบอนุญาต และให�ถือว�าผู�รับใบอนุญาตทราบคําสั่งน้ันแล�วต้ังแต�วันท่ีป[ดคําสั่ง 

 
มาตรา ๕๖  ผู�รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ จะจําหน�าย

สมุนไพรควบคุมของตนท่ีเหลืออยู�แก�ผู�รับใบอนุญาตอ่ืนหรือแก�ผู�ซึ่งผู�อนุญาตเห็นสมควรก็ได� ภายใน
หกสิบวันนับแต�วันท่ีทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ%ให�นับต้ังแต�วันท่ีทราบ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ เว�นแต�ผู�อนุญาตจะผ�อนผันขยายเวลาให�อีกแต�ต�องไม�เกินหกสิบวัน 

 
มาตรา ๕๗  เพ่ือประโยชน%ในการคุ�มครองสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของ

สมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศน%ตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจได�รับผล
กระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษย%ได�โดยง�ายในเขตพ้ืนท่ีท่ีได�มีการกําหนดให�เป5นเขตอนุรักษ% 
ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกว�า “แผนจัดการเพ่ือคุ�มครอง
สมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

แผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรตามวรรคหน่ึง อาจจัดทําเป5นแผนระยะสั้น ระยะกลาง 
หรือระยะยาวได�ตามความเหมาะสม และจะต�องประกอบด�วยแผนงานและแนวทางการดําเนินงานใน
เร่ืองดังต�อไปน้ี 

(๑) การกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตให�บุคคลใดเข�าไปในเขตอนุรักษ%ตามกฎหมาย
ว�าด�วยการน้ัน ให�ส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องถือปฏิบัติ เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค�าของสมุนไพร 
หรือมิให�กระทบกระเทือนต�อระบบนิเวศน%ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณท่ี
เป5นถ่ินกําเนิดของสมุนไพร 

(๒) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเป5นถ่ินกําเนิดของสมุนไพร 
รวมท้ังการกําหนดขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือประโยชน%ใน
การร�วมมือและประสานงานให�เกิดประสิทธิภาพในอันท่ีจะรักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศน%ตาม
ธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค�าของสมุนไพรในพ้ืนท่ีบริเวณน้ัน 

(๓) การสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพร เพ่ือ
ประโยชน%ในการกําหนดมาตรการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพร 

(๔) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห%การเข�าไปในเขตอนุรักษ%เพ่ือประโยชน%ใน
การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใช�กฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

แผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรตามวรรคหน่ึง ให�ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๕๘  เพ่ือประโยชน%ในการจัดทําแผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรตามมาตรา 

๕๗ ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าไปในพ้ืนท่ีท่ีได�มีการกําหนดให�เป5นเขตอนุรักษ%ใด ๆ เพ่ือทําการ
สํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถ่ินกําเนิดของสมุนไพร  ท้ังน้ี โดยความร�วมมือและประสานงาน
ของส�วนราชการท่ีเก่ียวข�องตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๙  เม่ือได�ประกาศใช�แผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ แล�ว 

การคุ�มครองและจัดการพ้ืนท่ีในเขตอนุรักษ%ให�เป5นไปตามแผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรและตาม
กฎหมายว�าด�วยการน้ัน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๖๐  ในพ้ืนท่ีเขตอนุรักษ%ใด ถ�าปรากฏว�ามีการจัดการพ้ืนท่ีโดยไม�ถูกต�อง 

หรือมีสภาพป"ญหาการจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรโดยไม�ถูกต�อง หรือมีการทําลายสมุนไพร หรือถ่ิน
กําเนิดของสมุนไพรอย�างรุนแรงเข�าข้ันวิกฤตซึ่งจะต�องได�รับการแก�ไขโดยทันที และส�วนราชการท่ี
เก่ียวข�องไม�มีอํานาจตามกฎหมายหรือไม�สามารถท่ีจะทําการแก�ไขป"ญหาได� ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการเสนอขออนุมัติต�อคณะรัฐมนตรีให�กระทรวงสาธารณสุขเข�าดําเนินการเพ่ือใช�
มาตรการคุ�มครองตามแผนจัดการเพ่ือคุ�มครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ เท�าท่ีจําเป5นและเหมาะสม 
เพ่ือควบคุมและแก�ไขป"ญหาได� 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีใดเป5นถ่ินกําเนิดของสมุนไพรท่ีมีระบบนิเวศน%ตาม

ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีอาจถูกทําลายหรืออาจได�รับผลกระทบกระเทือนจาก
การกระทําของมนุษย%ได�โดยง�าย หรือการเข�าไปใช�ประโยชน%จากสมุนไพรอันมีลักษณะเป5นการเสี่ยงต�อ
การสูญพันธ%หรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทางราชการมีวัตถุประสงค%จะส�งเสริมให�ประชาชนได�มี
ส�วนร�วมในการจัดการบริหาร การพัฒนา และการใช�ประโยชน%จากสมุนไพรในพ้ืนท่ีน้ัน และพ้ืนท่ีน้ัน
ยังมิได�ถูกประกาศกําหนดให�เป5นเขตอนุรักษ% ให�รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดให�พ้ืนท่ีน้ันเป5นเขตพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพร 

ท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีที่จะกําหนดให�เป5นพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพรตามวรรคหน่ึงน้ัน ต�อง
ไม�เป5นท่ีดินท่ีอยู�ในกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลใดซึ่งมิใช�ทบวง
การเมือง 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะต�องมีแผนท่ีแสดงแนวเขตท่ีดินท่ีกําหนดเป5นพ้ืนท่ี
คุ�มครองสมุนไพรน้ันแนบท�ายกฎกระทรวงด�วย 

 
มาตรา ๖๒  ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๑ ให�กําหนดมาตรการคุ�มครอง

อย�างใดอย�างหน่ึงหรือหลายอย�างดังต�อไปน้ีไว�ในกฎกระทรวงด�วย 
(๑) การใช�ประโยชน%จากสมุนไพรเพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค�าของสมุนไพร 

หรือมิให�กระทบกระเทือนต�อระบบนิเวศน%ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีน้ัน 
(๒) ห�ามกระทําการใด ๆ ท่ีอาจเป5นอันตรายหรือก�อให�เกิดผลกระทบในทาง

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศน%ของพ้ืนท่ีน้ันจากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพ
หรือเกิดผลกระทบต�อคุณค�าของสมุนไพร 

(๓) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพ้ืนท่ีน้ัน รวมท้ังการกําหนดขอบเขต
หน�าท่ีและความรับผิดชอบของส�วนราชการท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือประโยชน%ในการร�วมมือและประสานงาน
ให�เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพ่ือรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณค�าของสมุนไพรหรือระบบ
นิเวศน%ตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีน้ัน 

(๔) กําหนดมาตรการคุ�มครองอ่ืน ๆ ตามท่ีจําเป5นและเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนท่ีน้ัน 
 
มาตรา ๖๓  ในพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพร ห�ามมิให�ผู�ใดยึดถือหรือครอบครองท่ีดินหรือ

ปลูกหรือก�อสร�างสิ่งหน่ึงสิ่งใด หรือตัด โค�น แผ�วถาง เผา หรือทําลายต�นไม� หรือพฤกษชาติอ่ืนหรือ
ทําลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศน%ตามธรรมชาติ หรือขุดหาแร� หิน ดิน หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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เปลี่ยนแปลงทางนํ้า หรือทําให�นํ้าในลํานํ้า ลําห�วย หนอง บึง ท�วมท�น เหือดแห�ง เป5นพิษ หรือเป5น
อันตรายต�อสมุนไพร เว�นแต�การดําเนินการใด ๆ เพ่ือจัดการบริหารพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพรหรือใช�
ประโยชน%จากสมุนไพรโดยได�รับใบอนุญาตจากผู�อนุญาต 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหน่ึง ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตท่ีออกตามความในวรรคหน่ึงให�ใช�ได�จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของป6ท่ีสาม
นับแต�ป6ที่ออกใบอนุญาต 

ให�นํามาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๕ มาใช�บังคับโดยอนุโลม
กับการต�ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การพักใช�ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาตท่ี
ออกตามความในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๔  เพ่ือสนับสนุนให�เอกชนมีส�วนร�วมในการคุ�มครอง ส�งเสริมและพัฒนา

สมุนไพร เจ�าของหรือผู�ครอบครองท่ีดินท่ีเป5นถ่ินกําเนิดของสมุนไพรหรือท่ีดินท่ีจะใช�ปลูกสมุนไพร มี
สิทธินําท่ีดินน้ันไปขอข้ึนทะเบียนต�อนายทะเบียนเพ่ือขอรับความช�วยเหลือหรือขอรับการสนับสนุน
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

การขอข้ึนทะเบียน การออกใบสําคัญการข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียน ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ% วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๕  เจ�าของหรือผู�ครอบครองที่ดินที่ได�ขึ้นทะเบียนไว�แล�วตามมาตรา ๖๔ 

มีสิทธิได�รับความช�วยเหลือหรือได�รับการสนับสนุนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ% 

   
 
มาตรา ๖๖  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยตามมาตรา ๒๗ ผู�ขอจดทะเบียนมีสิทธิอุทธรณ%คําสั่งน้ันต�อคณะกรรมการภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๗  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําวินิจฉัยเก่ียวกับผู�มีสิทธิจดทะเบียนสิทธิใน

ภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ผู�ขอจดทะเบียนหรือผู�คัดค�าน แล�วแต�กรณี 
มีสิทธิอุทธรณ%คําวินิจฉัยน้ันต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําวินิจฉัย
ของนายทะเบียน 

 
มาตรา ๖๘  ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ผู�ทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณ%คําสั่งน้ันต�อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนายทะเบียน 

คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีให�เป5นท่ีสุด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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การอุทธรณ%ตามวรรคหน่ึง ไม�เป5นการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 

 
มาตรา ๖๙  ในกรณีท่ีนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญา

การแพทย%แผนไทยตามมาตรา ๔๑ ผู�รับอนุญาตให�ใช�สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยมีสิทธิ
อุทธรณ%คําสั่งน้ันต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�งคําสั่งของนาย
ทะเบียน 

การอุทธรณ%ตามวรรคหน่ึง ไม�เป5นการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตให�ใช�
สิทธิในภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 

 
มาตรา ๗๐  ในกรณีท่ีผู�อนุญาตมีคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ หรือมีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ผู�รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใช�ใบอนุญาต หรือถูกสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาตน้ัน มีสิทธิอุทธรณ%คําสั่งน้ันต�อคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได�รับหนังสือแจ�ง
คําสั่งของนายทะเบียน 

การอุทธรณ%ตามวรรคหน่ึง ไม�เป5นการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใช�ใบอนุญาตหรือ
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต 

 
มาตรา ๗๑  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙ 

และมาตรา ๗๐ ให�เป5นท่ีสุด 
 
มาตรา ๗๒  การย่ืนอุทธรณ%และวิธีพิจารณาอุทธรณ% ให�เป5นไปตามหลักเกณฑ%และ

วิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๕ 
พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
   

 
มาตรา ๗๓  ในการปฏิบัติหน�าท่ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจ 
(๑) เข�าไปในสถานท่ีใด ๆ ในระหว�างเวลาทําการเพ่ือตรวจสอบและควบคุมให�การ

เป5นไปตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) ค�นสถานท่ีหรือยานพาหนะใด ๆ ในระหว�างเวลาพระอาทิตย%ข้ึนถึงพระอาทิตย%ตก 

หรือในระหว�างเวลาทําการ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว�ามีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
และกรณีมีเหตุอันควรเช่ือได�ว�าหากเน่ินช�ากว�าจะเอาหมายค�นมาได�จะมีการยักย�าย ซุกซ�อน หรือ
ทําลายเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิด และถ�าการค�นในเวลาดังกล�าวข�างต�นยัง
ไม�แล�วเสร็จ จะกระทําต�อไปก็ได� 

(๓) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของท่ีเก่ียวข�องกับการกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือเป5นหลักฐานในการดําเนินคดี 
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(๔) สั่งให�บุคคลใด ๆ มาให�ถ�อยคําหรือส�งเอกสารหรือหลักฐาน ในกรณีมีเหตุอันควร
เช่ือว�าถ�อยคํา เอกสาร หรือหลักฐานดังกล�าวมีประโยชน%แก�การค�นพบหรือใช�เป5นพยานหลักฐานใน
การพิสูจน%การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕) สั่งให�บุคคลใด ๆ ออกจากพื้นที่คุ�มครองสมุนไพร หรืองดเว�นการกระทําใด
อันเป5นการฝQาฝJนมาตรา ๖๓ 

ในการปฏิบัติหน�าท่ีของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามวรรคหน่ึง ให�บุคคลซึ่งเก่ียวข�อง
อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามสมควร 

 
มาตรา ๗๔  ในการปฏิบัติหน�าท่ี พนักงานเจ�าหน�าท่ีต�องแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจ�าหน�าท่ี 
บัตรประจําตัวพนักงานเจ�าหน�าท่ีให�เป5นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๗๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีเป5นเจ�า

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๖ 
กองทุนภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 

   
 
มาตรา ๗๖  ให�จัดต้ังกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึงเรียกว�า “กองทุนภูมิป"ญญาการแพทย%

แผนไทย” ในกรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเป5น
ทุนหมุนเวียนสําหรับใช�จ�ายเก่ียวกับการดําเนินงานท่ีเก่ียวข�องกับการคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญา
การแพทย%แผนไทย 

กองทุนประกอบด�วยเงินและทรัพย%สินดังต�อไปน้ี 
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๒) เงินหรือทรัพย%สินอ่ืนท่ีได�รับจากภาคเอกชนท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

รัฐบาลต�างประเทศ หรือองค%การระหว�างประเทศ 
(๓) ดอกผลและผลประโยชน%ที่เกิดจากกองทุน 
(๔) รายได�อ่ืนท่ีเกิดจากการดําเนินการกองทุน 
รายได�ของกองทุนไม�เป5นรายได�ท่ีต�องนําส�งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว�าด�วย

เงินคงคลังและกฎหมายว�าด�วยวิธีการงบประมาณ 
ให�กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข 

เก็บรักษาเงินและทรัพย%สินของกองทุน และดําเนินการเบิกจ�ายเงินกองทุนตามพระราชบัญญัติน้ี 
การบริหาร การจัดหาผลประโยชน% และการใช�จ�ายเงินกองทุน ให�เป5นไปตาม

ระเบียบท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 
 

หมวด ๗ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๗๗  ผู�ใดไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม

มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๖ (๕) หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือคําสั่ง
ของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๓ (๔) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม�เกินสอง
พันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๘  ผู�ใดฝQาฝJนมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๒ วรรคสอง มาตรา ๕๔ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๖๓ วรรคหน่ึง หรือไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๓ 
(๕) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงป6 หรือปรับไม�เกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๗๙  ผู�ใดฝQาฝJนมาตรา ๕๑ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับ

ไม�เกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๐  ผู�ใดฝQาฝJนมาตรการคุ�มครองตามข�อกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา ๖๒ (๒) ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสองป6 หรือปรับไม�เกินสี่หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๘๑  ผู�ใดไม�อํานวยความสะดวกแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีตามมาตรา ๗๓ วรรค

สอง ต�องระวางโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 
 
มาตรา ๘๒๒  ในกรณีท่ีผู�กระทําความผิดเป5นนิติบุคคล ถ�าการกระทําความผิดของ

นิติบุคคลน้ันเกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล�าวมีหน�าท่ีต�องสั่งการหรือกระทําการ
และละเว�นไม�สั่งการหรือไม�กระทําการจนเป5นเหตุให�นิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผู�น้ันต�องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว�สําหรับความผิดน้ัน ๆ ด�วย 

 
 

ผู�รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๒ มาตรา ๘๒ แก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีเก่ียวกับ

ความรับผิดในทางอาญาของผู�แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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อัตราค�าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตให�ศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 

และต�ออายุใบอนุญาตดังกล�าว 
 
ฉบับละ         ๑๐,๐๐๐บาท 

(๒) ใบอนุญาตให�จําหน�าย ส�งออก หรือแปรรูปสมุนไพร 
ควบคุมเพ่ือการค�า และต�ออายุใบอนุญาตดังกล�าว 

 
ฉบับละ         ๒๐,๐๐๐บาท 

(๓) ใบอนุญาตให�จัดการบริหารพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพร 
หรือใช�ประโยชน%จากสมุนไพรในพ้ืนท่ีคุ�มครองสมุนไพร 
เพ่ือการค�า และต�ออายุใบอนุญาตดังกล�าว 

 
 
ฉบับละ         ๑๐,๐๐๐บาท 

(๔) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ฉบับละ              ๑๐๐บาท 
(๕) หนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนท่ีดินท่ีเป5นถ่ินกําเนิด 

ของสมุนไพร 
 
ฉบับละ           ๑,๐๐๐บาท 

(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญการข้ึนทะเบียนท่ีดินท่ีเป5น 
ถ่ินกําเนิดของสมุนไพร 

 
ฉบับละ              ๑๐๐บาท 

(๗) ใบอนุญาตให�ใช�ประโยชน%จากตํารับยาแผนไทย 
ของชาติหรือตําราการแพทย%แผนไทยของชาติ 
ตามมาตรา ๑๙ 

 
 
ฉบับละ         ๒๐,๐๐๐บาท 

(๘) คําขอคัดค�านการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา 
การแพทย%แผนไทย 

 
ฉบับละ              ๕๐๐บาท 

(๙) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา 
การแพทย%แผนไทย 

 
ฉบับละ           ๑,๐๐๐บาท 

(๑๐) ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิป"ญญา 
การแพทย%แผนไทย 

 
ฉบับละ              ๑๐๐บาท 

(๑๑) คําขออนุญาต คําขอต�ออายุใบอนุญาต คําขอข้ึนทะเบียน 
และคําขอจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
ฉบับละ              ๕๐๐บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป"จจุบันประชาชนชาวไทยมี
ความสนใจและมีความจําเป5นต�องใช�การดูแลรักษาสุขภาพและบําบัดรักษาโรคด�วยการแพทย%แผนไทย 
ซึ่งประกอบด�วยการใช�สมุนไพรนวดไทย การดูแลรักษากระดูกแบบด้ังเดิม การบําบัดทางจิต ตลอดจน
วิธีธรรมชาติอ่ืน ๆ เพ่ือการพ่ึงตนเองในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ และกระทรวง
สาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาการแพทย%แผนไทย โดยนําความรู�มาประยุกต%ใช�ในงานสาธารณสุข
มูลฐาน และผสมผสานการให�บริการทางการแพทย%แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พร�อม
กับส�งเสริมและการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรเพ่ือผลทางเศรษฐกิจ ทําให�ประเทศไทยพ่ึงตนเองด�าน
การผลิตยาได�มากข้ึน แต�ภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย อาทิ สมุนไพร สูตรยา อันมีประโยชน%ต�อการ
นํามาพัฒนาและใช�ประโยชน%ยังมิได�รับการคุ�มครอง ส�งเสริม อนุรักษ%และพัฒนาเพ่ือใช�ประโยชน% 
เห็นสมควรมีมาตรการคุ�มครองและส�งเสริมให�เอกชน ชุมชน และองค%กรเอกชนตระหนักถึงคุณค�าของ
ภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทยและสมุนไพร และมีส�วนร�วมในการอนุรักษ% พัฒนา และใช�ประโยชน%
อย�างย่ังยืน  จึงจําเป5นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก�ไขบทบัญญัติให�สอดคล�องกับการโอนอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการให�เป5นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๓ 

 
มาตรา ๕๐  ในพระราชบัญญัติคุ�มครองและส�งเสริมภูมิป"ญญาการแพทย%แผนไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ให�แก�ไขคําว�า “สถาบันการแพทย%แผนไทย” และคําว�า “สํานักงานปลัดกระทรวง” เป5น 
“กรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก” และคําว�า “ผู�อํานวยการสถาบันการแพทย%
แผนไทย” เป5น “อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย%แผนไทยและการแพทย%ทางเลือก” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได�บัญญัติให�จัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�โดยมีภารกิจใหม� ซึ่งได�มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการให�เป5นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล�ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล�าวได�
บัญญัติให�โอนอํานาจหน�าท่ีของส�วนราชการ รัฐมนตรีผู�ดํารงตําแหน�งหรือผู�ซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีในส�วน
ราชการเดิมมาเป5นของส�วนราชการใหม� โดยให�มีการแก�ไขบทบัญญัติต�าง ๆ ให�สอดคล�องกับอํานาจ
หน�าท่ีท่ีโอนไปด�วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให�เป5นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล�าว จึงสมควรแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�สอดคล�องกับการโอนส�วนราชการ เพ่ือให�
ผู�เก่ียวข�องมีความชัดเจนในการใช�กฎหมายโดยไม�ต�องไปค�นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน�าท่ีว�าตาม
กฎหมายใดได�มีการโอนภารกิจของส�วนราชการ หรือผู� รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป5นของ
หน�วยงานใดหรือผู�ใดแล�ว โดยแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายให�มีการเปลี่ยนช่ือส�วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู�ดํารงตําแหน�งหรือผู�ซึ่งปฏิบัติหน�าท่ีของส�วนราชการให�ตรงกับการโอนอํานาจหน�าท่ี และเพ่ิมผู�แทน
ส�วนราชการในคณะกรรมการให�ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส�วนราชการเดิมมาเป5นของส�วน
ราชการใหม� รวมท้ังตัดส�วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล�ว ซึ่งเป5นการแก�ไขให�ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว  จึงจําเป5นต�องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

                                                 
๓ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน�า ๖๖ /๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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พระราชบัญญัติแก�ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห�งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู�แทน
นิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป5นต�นไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช�พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยว�า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส�วนท่ีสันนิษฐานให�
กรรมการผู�จัดการ ผู�จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ต�องรับโทษ
ทางอาญาร�วมกับการกระทําความผิดของนิติบุคคล โดยไม�ปรากฏว�ามีการกระทําหรือเจตนาประการใด
อันเก่ียวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป5นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต�อมาศาลรัฐธรรมนูญได�มีคําวินิจฉัยในลักษณะดังกล�าวทํานอง
เดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุ̂ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป5นอันใช�บังคับไม�ได�ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังน้ัน เพ่ือแก�ไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกล�าวและกฎหมายอ่ืนท่ีมี
บทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให�ขัดหรือแย�งต�อรัฐธรรมนูญ  จึงจําเป5นต�องตราพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๔ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๘ ก/หน�า ๑/๑๑ กุมภาพันธ% ๒๕๖๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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