พระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พ.ศ. ๒๕๔๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒
เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแต
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย” หมายความวา พื้นความรูความสามารถเกี่ยวกับ
การแพทยแผนไทย

“การแพทยแผนไทย” หมายความวา กระบวนการทางการแพทยเกี่ยวกับการ
ตรวจ วินิจฉัย บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือการสงเสริมและฟนฟูสุขภาพของมนุษย
หรือสัตว การผดุงครรภ การนวดไทย และใหหมายความรวมถึงการเตรียมการผลิตยา
แผนไทย และการประดิษฐอปุ กรณและเครื่องมือทางการแพทย ทั้งนี้ โดยอาศัยความรู
หรือตําราที่ไดถายทอดและพัฒนาสืบตอกันมา
“ตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา หลักวิชาการตางๆ เกี่ยวกับการแพทย
แผนไทย ทั้งที่ไดบันทึกไวในสมุดไทย ใบลาน ศิลาจารึก หรือวัสดุอื่นใดหรือที่มิไดมกี าร
บันทึกกันไวแตเปนการเรียนรูหรือถายทอดสืบตอกันมาไมวาดวยวิธีใด
“ยาแผนไทย” หมายความวา ยาที่ไดจากสมุนไพรโดยตรงหรือที่ไดจากการผสม
ปรุง หรือแปรสภาพสมุนไพร และใหหมายความรวมถึงยาแผนโบราณตามกฎหมายวา
ดวยยา
“ตํารับยาแผนไทย” หมายความวา สูตรซึ่งระบุกรรมวิธีการผลิตและ
สวนประกอบสิ่งปรุงที่มยี าแผนไทยรวมอยูดวยไมวาสิ่งปรุงนั้นจะมีรูปลักษณะใด
“สมุนไพร” หมายความวา พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตถุ สารสกัดดัง้ เดิมจากพืช
หรือสัตวที่ใชหรือแปรสภาพหรือผสมหรือปรุงเปนยาหรืออาหารเพื่อการตรวจวินิจฉัย
บําบัด รักษา หรือปองกันโรค หรือสงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว และให
หมายความรวมถึงถิ่นกําเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่งดังกลาวดวย
“สมุนไพรควบคุม” หมายความวา สมุนไพรที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปน
สมุนไพรควบคุม
“เขตอนุรักษ” หมายความวา เขตปาสงวนแหงชาติ เขตพื้นที่คุมครอง
สิ่งแวดลอม เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา เขตอุทยานแหงชาติ และเขตพืน้ ที่
คุมครองอยางอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มกี ฎหมายกําหนด
“สารสกัดดั้งเดิม” หมายความวา สารธรรมชาติที่ยังมิไดปรุงแตงหรือตอเติม
โมเลกุลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปนสารใหม
“แปรรูปอยางหยาบ” หมายความวา การปรุงแตงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพหรือ
คุณสมบัติของสมุนไพร ทําใหไดสารสกัดแบบรวมดวยกรรมวิธีแบบดั้งเดิมและแบบที่
พัฒนาขึ้น โดยมิไดสกัดแยกสารบริสุทธิ์เปนรายชนิดหรือรายตัว
“ผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย” หมายความวา บุคคล

ซึ่งไดรับการถายทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยจากผูคิดคน ผู
ปรับปรุง หรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาวหรือไดเลาเรียนสืบตอกันมาโดยไมทราบผูคิดคน ผู
ปรับปรุงหรือผูพัฒนาสิ่งดังกลาว หรือผูซึ่งไดรับมอบสิ่งดังกลาวจากบุคคลอื่น
“ผูทรงสิทธิ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้
“จําหนาย” หมายความวา ขาย จาย แจก หรือแลกเปลี่ยน และใหหมายความ
รวมถึงมีไวเพื่อจําหนายดวย
“สงออก” หมายความวา นําหรือสงออกนอกราชอาณาจักร
“แปรรูป” หมายความวา การปรุงแตงหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือคุณสมบัติ
ของสมุนไพร
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย
แผนไทย
“ผูอนุญาต” หมายความวา ปลัดกระทรวงหรือผูซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย
“นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลางหรือนายทะเบียนจังหวัด
แลวแตกรณี
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูอนุญาต นายทะเบียน และผูซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“ปลัดกระทรวง” หมายความวา ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกิน
อัตราทายพระราชบัญญัตินี้และกําหนดกิจการอืน่ รวมทั้งออกระเบียบและประกาศ ทั้งนี้
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให
ใชบังคับได

หมวด ๑
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
มาตรา ๕ ใหมีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย
อธิบดีกรมทรัพยสินทางปญญา อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมปาไม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม และผูอํานวยการกองการประกอบโรค
ศิลปะ เปนกรรมการโดยตําแหนง กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนเทากับจํานวนกรรมการ
โดยตําแหนงซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งโดยเลือกจากกลุม ผูประกอบโรคศิลปะและจากกลุมผูซึ่งมี
ความรูความสามารถหรือประสบการณทางดานการแพทยแผนไทย การผลิตหรือจําหนาย
ยาแผนไทยและการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพร และอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก* เปนกรรมการและเลขานุการ
การเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําหรือคําปรึกษาแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สงเสริมและพัฒนาการใชประโยชนจากภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพร
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อเสริมสรางความมั่นคงและประสานงานระหวางสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และองคกรเอกชนที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร
(๔) ใหความเห็นชอบในการสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
(๕) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของนายทะเบียนหรือของผู
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้

(๖) วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ
การจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และ
การใชจายเงินกองทุนและการดําเนินงานเกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยและสมุนไพร
(๗) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอืน่ กําหนดใหเปนอํานาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการ
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองปนับแตวันที่ไดรับแตงตั้ง
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนครบวาระ ภายใตบังคับมาตรา ๕
วรรคสอง รัฐมนตรีอาจแตงตั้งผูอ ื่นซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกันเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
แทนได และใหผูที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตนแทน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๗ กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือมีความ
ประพฤติเสือ่ มเสีย
(๖) ตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) พนจากการเปนผูประกอบโรคศิลปะ ในกรณีที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการ
ในฐานะนั้น

มาตรา ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งใด ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้
ขาด
มาตรา ๑๐ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๙ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมีอํานาจสั่งใหบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
มาตรา ๑๒ ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวง
สาธารณสุขมีอํานาจหนาที่ดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับการคุมครองและสงเสริมการศึกษา
อบรม การศึกษาวิจัยและพัฒนาภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและสมุนไพร และ
รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ
มาตรา ๑๓ ใหอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก*เปน
นายทะเบียนกลาง และใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนนายทะเบียนจังหวัด
หมวด ๒
การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

มาตรา ๑๔ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่จะไดรับการคุมครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไดแก สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทย
และตําราการแพทยแผนไทย
มาตรา ๑๕ ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก*มีหนาที่
รวบรวมขอมูลภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตําราการแพทย
แผนไทยทั่วราชอาณาจักร เพื่อจัดทําทะเบียน
การจัดทําทะเบียนภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเกี่ยวกับตํารับยาแผนไทยและตํารา
การแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๑๖ ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยมีสามประเภท คือ
(๑) ตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ
(๒) ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป
(๓) ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล
มาตรา ๑๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา
การแพทยแผนไทยที่มีประโยชนหรือมีคุณคาในทางการแพทยหรือการสาธารณสุขเปน
พิเศษ ใหเปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ แลวแตกรณี
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตํารา
การแพทยแผนไทยที่มีการใชประโยชนกันอยางแพรหลายหรือที่พนอายุการคุมครองสิทธิ
ตามมาตรา ๓๓ ใหเปนตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป แลวแต
กรณี
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๙ ผูใดประสงคจะนําตํารับยาแผนไทยของชาติไปขอขึ้นทะเบียนตํารับยา
และขออนุญาตผลิตยาตามกฎหมายวาดวยยา หรือนําไปทําการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุง

หรือพัฒนาเปนตํารับยาใหมเพื่อประโยชนในทางการคา หรือประสงคจะทําการศึกษาวิจัย
ตําราการแพทยแผนไทยของชาติเพือ่ ปรับปรุงหรือพัฒนาภูมปิ ญญาการแพทยแผนไทยขึ้น
ใหม เพื่อนําไปใชประโยชนในทางการคาใหยื่นคําขอรับอนุญาตใชประโยชนและชําระ
คาธรรมเนียม รวมทั้งคาตอบแทนสําหรับการใชประโยชนดังกลาวตอผูอนุญาต
การขอรับอนุญาตและการอนุญาต ขอจํากัดสิทธิ และคาตอบแทน ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๐ ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลหรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล
ตามมาตรา ๑๖ (๓) อาจนํามาจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยเพื่อขอรับ
การคุมครองและสงเสริมตามที่กําหนดโดยบทแหงพระราชบัญญัตินี้ได โดยยื่นคําขอตอ
นายทะเบียน
การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตาม
มาตรา ๒๐ ตองมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) เปนผูคิดคนตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย
(๒) เปนผูปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย
(๓) เปนผูสืบทอดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทย
มาตรา ๒๒ หามมิใหรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทย เมื่อนาย
ทะเบียนเห็นวา
(๑) เปนตํารับยาแผนไทยของชาติหรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ หรือเปน
ตํารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไป หรือ
(๒) เปนตํารับยาแผนไทยสวนบุคคลที่ปรุงโดยไมใชหลักการแพทยแผนไทย เชน
ใชสารสกัดจากพืช สัตว หรือจุลชีพที่มิใชสารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใชวิธีการแปร
รูปที่มิใชการแปรรูปอยางหยาบ
มาตรา ๒๓ การขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรายใดไมชอบ

ดวยหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ให
นายทะเบียนมีคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนรายนั้นแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งนั้น
ถาผูขอจดทะเบียนไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบียนภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่งใหยกเลิกคําขอจดทะเบียนนั้น
มาตรา ๒๔ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจด
ทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ขอจด
ทะเบียนนั้น ไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนประกาศโฆษณาคําขอ
จดทะเบียนนั้น โดยไมชกั ชา ณ สํานักงานทะเบียนและที่ทําการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกแหง
มาตรา ๒๕ ในกรณีที่มีผูยื่นคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
รวมกันหลายคน ใหนายทะเบียนกําหนดวันสอบสวนและแจงไปยังผูขอจดทะเบียนทุกคน
ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะเรียกผูขอจดทะเบียนคนใดมาใหถอยคํา
ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือสิ่งใดเพิ่มเติมก็ได เมื่อนายทะเบียนไดดําเนินการสอบสวน
และปลัดกระทรวงไดวินิจฉัยแลว ใหนายทะเบียนแจงคําวินิจฉัยไปยังผูขอจดทะเบียนทุก
คน
การสอบสวนและการพิจารณาวินิจฉัย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ในกรณีที่มีผูขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอยาง
เดียวกันหลายคนโดยไมไดรวมกัน ใหบุคคลซึ่งไดยื่นคําขอจดทะเบียนไวกอนเปนผูมีสิทธิ
จดทะเบียน ถายื่นคําขอจดทะเบียนในวันและเวลาเดียวกัน ใหทําความตกลงกันวาจะให
บุคคลใดมีสิทธิแตผูเดียวหรือใหมีสิทธิรวมกัน ถาตกลงกันไมไดภายในเวลาที่นายทะเบียน
กําหนด ใหคูกรณีนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเกาสิบวันนับแตวันสิ้นระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนกําหนด ถาไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคําขอจด
ทะเบียนของบุคคลเหลานั้น

มาตรา ๒๗ เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบคําขอจดทะเบียนแลวเห็นวาผูขอจด
ทะเบียนไมไดเปนผูมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๑ และภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่ขอจด
ทะเบียนนั้นมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๒ ใหนายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียน
นั้น และใหมีหนังสือแจงคําสั่งไปยังผูขอจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งยก
คําขอจดทะเบียนดังกลาว
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ผูขอจดทะเบียนอุทธรณคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา
๒๗ ถาคณะกรรมการมีคําวินิจฉัยอุทธรณวาคําสั่งของนายทะเบียนไมถูกตอง ใหนาย
ทะเบียนดําเนินการเกี่ยวกับคําขอจดทะเบียนรายนั้นตอไป
มาตรา ๒๙ เมื่อไดประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนรายใดตามมาตรา ๒๔ แลว
บุคคลใดเห็นวาตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น จะยื่นคํา
คัดคานตอนายทะเบียนพรอมทัง้ แสดงหลักฐานก็ได แตตองยื่นภายในหกสิบวันนับแตวัน
ประกาศโฆษณาตามมาตรา ๒๔
มาตรา ๓๐ กอนที่จะมีคําวินิจฉัย นายทะเบียนตองใหผูขอจดทะเบียนและผู
คัดคานชี้แจงหรือนําพยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
เมื่อนายทะเบียนไดมีคําวินิจฉัยแลว ใหมีหนังสือแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขอจดทะเบียนและผูคัดคานทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําวินิจฉัยดังกลาว
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ไมมีผูคัดคานตามมาตรา ๒๙ หรือในกรณีที่มีผูคดั คาน และ
ไดมีคําวินิจฉัยถึงที่สุดใหผูขอจดทะเบียนเปนผูมีสิทธิจดทะเบียนหรือใหผูคัดคานเปนผูมี
สิทธิจดทะเบียนก็ดี ใหนายทะเบียนมีคําสั่งใหจดทะเบียนสิทธิภูมิปญญาการแพทยแผน
ไทยใหแกผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานนั้นได
เมื่อไดมีคําสัง่ ใหจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่งแลว ให
นายทะเบียนมีหนังสือแจงคําสั่งใหผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคานทราบ และใหชําระ
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง ถาผูขอ
จดทะเบียนหรือผูคัดคานไมชําระคาธรรมเนียมภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหยกเลิกคํา
ขอจดทะเบียน

หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทย ใหเปนไปตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงมีคําวินิจฉัยตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง วามี
สิทธิไดรับการจดทะเบียนหลายคน หรือกรณีที่ผูยื่นคําขอจดทะเบียนอยางเดียวกันหลาย
คนตกลงใหมีสิทธิในภูมปิ ญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน หรือศาลพิพากษาใหมีสิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกันตามมาตรา ๒๖ ใหบุคคลเหลานั้นมีสิทธิจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยรวมกันได
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยรวมกัน ใหผูมีสิทธิรวมกันนั้นจัดทํา
บันทึกขอตกลงวาจะใชสิทธิรวมกันอยางไร มอบไวกับนายทะเบียนพรอมกับการจด
ทะเบียนดวย
มาตรา ๓๓ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ ใหมีอายุ
ตลอดอายุของผูทรงสิทธิ และมีอยูตอ ไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตวันที่ผูทรงสิทธิถงึ แก
ความตาย
ในกรณีที่มีผูทรงสิทธิรวมตามมาตรา ๓๒ ใหสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ดังกลาวมีอยูต ลอดอายุของผูทรงสิทธิรวม และมีอยูตอไปอีกเปนเวลาหาสิบปนับแตผูทรง
สิทธิรวมคนสุดทายถึงแกความตาย
เมื่อพนระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลว ใหรัฐมนตรีประกาศในราช
กิจจานุเบกษากําหนดตํารับยาแผนไทยหรือตําราการแพทยแผนไทยนั้น ใหเปนตํารับยา
แผนไทยทั่วไปหรือตําราการแพทยแผนไทยทั่วไปตามมาตรา ๑๖ (๒) แลวแตกรณี
มาตรา ๓๔ ผูทรงสิทธิเทานั้นมีสิทธิในการผลิตยา และมีสิทธิในการใชศึกษาวิจัย
จําหนาย ปรับปรุงหรือพัฒนาตํารับยาแผนไทยหรือภูมิปญญาในตําราการแพทยแผนไทยที่
ไดจดทะเบียนไว
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกระทําใดๆ เพื่อประโยชนในการศึกษา คนควา ทดลอง หรือวิจัยตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด หรือ
(๒) การเตรียมยาเฉพาะรายตามใบสั่งแพทย โดยผูประกอบโรคศิลปะแผนไทย

หรือ
(๓) การผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบาน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ
สวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ เพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ของรัฐ หรือการใชตําราการแพทยแผนไทยเพื่อประโยชนในการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของรัฐ ทัง้ นี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๓๕ สิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามพระราชบัญญัตินี้ไมอาจโอน
ใหแกผูอื่นได เวนแตเปนการตกทอดทางมรดก
ผูที่ไดรับการตกทอดทางมรดกซึ่งสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามวรรคหนึ่ง ตอง
ยื่นคําขอจดทะเบียนตอนายทะเบียนภายในสองปนับแตวันที่ผูทรงสิทธิถงึ แกความตาย
เมื่อไมมีผูยนื่ คําขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกซึง่ สิทธิในภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยที่
จะไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เปนอันสิ้นสุดลง และใหนํามาตรา ๓๓ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๖ ผูทรงสิทธิจะอนุญาตใหบุคคลใดใชสิทธิของตนตามมาตรา ๓๔ ก็ได
การอนุญาตใหใชสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญา
การแพทยแผนไทยไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธินั้นโดยขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(๒) ผูทรงสิทธิไดฝาฝนหรือมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่นายทะเบียน
กําหนดในการรับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น
(๓) ผูทรงสิทธิไดใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนไว

มาตรา ๓๘ ผูมีสวนไดเสียหรือพนักงานอัยการอาจฟองตอศาลขอใหเพิกถอนการ
จดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยที่ไดจดทะเบียนโดยไมชอบดวยมาตรา
๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ได
มาตรา ๓๙ กอนที่จะสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผน
ไทยตามมาตรา ๓๗ ใหนายทะเบียนทําการสอบสวนขอเท็จจริงและแจงใหผูทรงสิทธิทราบ
เพื่อยื่นคําชี้แจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงดังกลาว
ในการสอบสวนขอเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง นายทะเบียนจะใหบุคคลที่เกี่ยวของชี้แจงหรือนํา
พยานหลักฐานมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได
เมื่อนายทะเบียนไดทําการสอบสวนขอเท็จจริงแลวเห็นวามีเหตุผลสมควรเพิกถอน
การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย ใหนายทะเบียนเสนอขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบแลวใหนายทะเบียนสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทยนั้นได และใหมีหนังสือแจง
คําสั่งดังกลาวพรอมดวยเหตุผลใหผูทรงสิทธินั้นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่ง
เพิกถอนการจดทะเบียนดังกลาว
มาตรา ๔๐ ผูทรงสิทธิทถี่ ูกเพิกถอนการจดทะเบียนตามมาตรา ๓๙ อาจขอจด
ทะเบียนใหมไดตามมาตรา ๒๐ เมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิก
ถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยนั้น
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยไดใช
สิทธินั้นโดยขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือฝาฝน หรือ
มิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง
หรือใชสิทธิอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียอยางรายแรงตอภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ที่ไดจดทะเบียนไว นายทะเบียนมีอํานาจสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยนั้นได
การเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรานี้ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๔๒ กอนที่จะสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทย
แผนไทยตามมาตรา ๔๑ ใหนายทะเบียนมีหนังสือแจงใหผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยนั้นทราบเพื่อยื่นคําชี้แจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากนายทะเบียน และใหนํามาตรา ๓๙ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อนายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
แลว ใหมีหนังสือแจงคําสั่งพรอมดวยเหตุผลใหผูทรงสิทธิ และผูรับอนุญาตใหใชสิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอนการ
อนุญาตดังกลาว
มาตรา ๔๓ บุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศอื่นที่ยินยอมใหบุคคลสัญชาติไทย
ไดรับการคุมครองสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทยในประเทศนั้นได อาจขอจด
ทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยพื้นเมืองของประเทศนัน้ ที่ไดจดทะเบียนไวในประเทศ
ของตนเพื่อขอรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ได
การขอจดทะเบียน การออกหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียน และการเพิกถอนการจด
ทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
หมวด ๓
การคุมครองสมุนไพร

มาตรา ๔๔ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนิด และ
ชื่อของสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะ
สูญพันธุ ใหเปนสมุนไพรควบคุม
มาตรา ๔๕ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรควบคุม ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(๑) กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมุนไพรควบคุมที่ครอบครอง ใชประโยชน
ดูแล เก็บรักษา หรือขนยายที่ตองแจงตอนายทะเบียน
(๒) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการแจงตาม (๑)
(๓) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการครอบครอง การใชประโยชน
การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนยายสมุนไพรควบคุม
(๔) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
(๕) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการสงออกสมุนไพรควบคุม เพื่อ
การคาและที่มิใชเพื่อการคา หรือในการจําหนาย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการคา
(๖) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครอง ปองกัน หรือระงับหรือบรรเทาอันตราย หรือ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน้ แกสมุนไพรควบคุม
มาตรา ๔๖ หามมิใหผูใดศึกษาวิจัยหรือสงออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหนาย
หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการคา เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากผูอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่ง ใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคมของปที่สามนับ
แตปที่ออกใบอนุญาต
มาตรา ๔๗ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ใหคุมกันถึงลูกจางหรือตัวแทนของ
ผูรับใบอนุญาตดวย
ใหถือวาการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนของผูรบั ใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เปน
การกระทําของผูรับใบอนุญาตดวย เวนแตผูรับใบอนุญาตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นเปน
การสุดวิสัยที่ตนจะลวงรูหรือควบคุมได
มาตรา ๔๘ บทบัญญัติมาตรา ๔๖ มิใหใชบังคับแกการศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม
ซึ่งกระทําโดยหนวยงานของรัฐ แตตอ งแจงตอนายทะเบียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๔)
มาตรา ๔๙ การตออายุใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูรับใบอนุญาตจะตอง

ยื่นขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินกิจการตอไปได
จนกวาผูอนุญาตจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ในกรณีใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ สูญหายหรือถูกทําลาย ให
ผูรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับทราบการ
สูญหายหรือถูกทําลายนั้น
การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ใหผูมีไวในครอบครองซึ่งสมุนไพรควบคุมเกินกวาจํานวนหรือปริมาณ
ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๕ (๑) อยูในวันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษากําหนดใหสมุนไพรนั้นเปนสมุนไพรควบคุม แจงการครอบครองสมุนไพรควบคุม
นั้นตอนายทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในประกาศดังกลาว
มาตรา ๕๒ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ผู
อนุญาตมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตมีกําหนดครั้งละไมเกินเกาสิบวัน
ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้นและ
ระหวางถูกพักใชใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมได
มาตรา ๕๓ ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งถอนคําสั่งพักใชใบอนุญาตกอนกําหนดเวลาได
เมื่อเปนที่พอใจวาผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกพักใชใบอนุญาตไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้แลว
มาตรา ๕๔ เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๔๖ ผูใดไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และ
เปนการกระทําผิดที่รายแรง ผูอนุญาตมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได

ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต ตองหยุดประกอบกิจการตามใบอนุญาตนั้น
และจะขอรับใบอนุญาตใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้อีกไมไดจนกวาจะพนกําหนดสองปนับ
แตวันที่ถูกสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต และผูอนุญาตจะออกใบอนุญาตใหหรือไมก็ไดสุดแตจะ
พิจารณาเห็นสมควร
มาตรา ๕๕ คําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ และคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
ตามมาตรา ๕๔ ใหทําเปนหนังสือแจงใหผูรับใบอนุญาตทราบ ในกรณีที่ไมพบตัวผูรับ
ใบอนุญาต หรือผูรับใบอนุญาตไมยอมรับคําสั่งดังกลาว ใหปดคําสั่งไวในที่เปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ สถานที่ที่ระบุไวในใบอนุญาต และใหถือวาผูรับใบอนุญาตทราบคําสั่งนั้น
แลวตั้งแตวันที่ปดคําสั่ง
มาตรา ๕๖ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ จะ
จําหนายสมุนไพรควบคุมของตนที่เหลืออยูแกผรู ับใบอนุญาตอื่นหรือแกผูซึ่งผูอนุญาต
เห็นสมควรก็ไดภายในหกสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือในกรณีที่มี
การอุทธรณใหนับตั้งแตวันที่ทราบคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ เวนแตผูอนุญาตจะผอน
ผันขยายเวลาใหอีกแตตอ งไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๕๗ เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของ
สมุนไพรที่มรี ะบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพหรืออาจไดรับ
ผลกระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงายในเขตพื้นที่ที่ไดมกี ารกําหนดให
เปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการเรียกวา
“แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพร” เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง อาจจัดทําเปนแผนระยะสั้น ระยะกลาง
หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และจะตองประกอบดวยแผนงานและแนวทางการ
ดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตใหบุคคลใดเขาไปในเขตอนุรักษตาม
กฎหมายวาดวยการนั้นใหสวนราชการที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือ
คุณคาของสมุนไพร หรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความ
หลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร

(๒) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่บริเวณที่เปนถิ่นกําเนิดของ
สมุนไพร รวมทั้งการกําหนดขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่
เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในอันที่จะ
รักษาสภาพธรรมชาติ ระบบนิเวศนตามธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
คุณคาของสมุนไพรในพื้นที่บริเวณนั้น
(๓) การสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร เพื่อ
ประโยชนในการกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสมุนไพรและบริเวณถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
(๔) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหการเขาไปในเขตอนุรักษเพื่อประโยชน
ในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
แผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชนในการจัดทําแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตาม
มาตรา ๕๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในพื้นที่ที่ไดมกี ารกําหนดใหเปนเขต
อนุรักษใดๆ เพื่อทําการสํารวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและถิ่นกําเนิดของสมุนไพร ทั้งนี้
โดยความรวมมือและประสานงานของสวนราชการที่เกี่ยวของตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด
มาตรา ๕๙ เมื่อไดประกาศใชแผนจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗
แลวการคุมครองและจัดการพื้นที่ในเขตอนุรักษใหเปนไปตามแผนจัดการเพื่อคุมครอง
สมุนไพรและตามกฎหมายวาดวยการนั้น
มาตรา ๖๐ ในพื้นที่เขตอนุรักษใด ถาปรากฏวามีการจัดการพื้นที่โดยไมถกู ตอง
หรือมีสภาพปญหาการจัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรโดยไมถกู ตอง หรือมีการทําลาย
สมุนไพร หรือถิ่นกําเนิดของสมุนไพรอยางรุนแรงเขาขั้นวิกฤตซึ่งจะตองไดรับการแกไข
โดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมอี ํานาจตามกฎหมายหรือไมสามารถที่จะทําการ
แกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเสนอขออนุมตั ิตอ
คณะรัฐมนตรีใหกระทรวงสาธารณสุขเขาดําเนินการเพื่อใชมาตรการคุมครองตามแผน
จัดการเพื่อคุมครองสมุนไพรตามมาตรา ๕๗ เทาที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและ
แกไขปญหาได

มาตรา ๖๑ ในกรณีที่พื้นที่ใดเปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพรที่มรี ะบบนิเวศนตาม
ธรรมชาติหรือมีความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจถูกทําลายหรืออาจไดรับผล
กระทบกระเทือนจากการกระทําของมนุษยไดโดยงาย หรือการเขาไปใชประโยชนจาก
สมุนไพรอันมีลักษณะเปนการเสี่ยงตอการสูญพันธหรือการลดลงของพันธุกรรม หรือทาง
ราชการมีวัตถุประสงคจะสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดการบริหาร การ
พัฒนา และการใชประโยชนจากสมุนไพรในพื้นที่นั้น และพื้นที่นั้นยังมิไดถูกประกาศ
กําหนดใหเปนเขตอนุรักษ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออก
กฎกระทรวงกําหนดใหพื้นที่นั้นเปนเขตพื้นที่คมุ ครองสมุนไพร
ที่ดินในบริเวณพื้นที่ที่จะกําหนดใหเปนพื้นที่คุมครองสมุนไพรตามวรรคหนึ่งนั้นตองไม
เปนที่ดินที่อยูในกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินของบุคคลใดซึ่ง
มิใชทบวงการเมือง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะตองมีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่กําหนดเปนพื้นที่
คุมครองสมุนไพรนั้นแนบทายกฎกระทรวงดวย
มาตรา ๖๒ ในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖๑ ใหกําหนดมาตรการคุมครอง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้ไวในกฎกระทรวงดวย
(๑) การใชประโยชนจากสมุนไพรเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคาของ
สมุนไพร หรือมิใหกระทบกระเทือนตอระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่นั้น
(๒) หามกระทําการใดๆ ที่อาจเปนอันตรายหรือกอใหเกิดผลกระทบในทาง
เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศนของพื้นที่นนั้ จากลักษณะตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือเกิดผลกระทบตอคุณคาของสมุนไพร
(๓) กําหนดวิธีการจัดการโดยเฉพาะสําหรับพื้นที่นั้น รวมทั้งการกําหนดขอบเขต
หนาที่และความรับผิดชอบของสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการรวมมือและ
ประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อรักษาสภาพธรรมชาติหรือคุณคา
ของสมุนไพรหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติหรือความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่นั้น
(๔) กําหนดมาตรการคุมครองอื่นๆ ตามที่จําเปนและเหมาะสมกับสภาพของ
พื้นที่นั้น

มาตรา ๖๓ ในพื้นที่คุมครองสมุนไพร หามมิใหผูใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน
หรือปลูกหรือกอสรางสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โคน แผวถาง เผา หรือทําลายตนไม หรือ
พฤกษชาติอนื่ หรือทําลายความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศนตามธรรมชาติ
หรือขุดหาแร หิน ดิน หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง
ทวมทน เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสมุนไพร เวนแตการดําเนินการใดๆ เพื่อ
จัดการบริหารพื้นที่คุมครองสมุนไพรหรือใชประโยชนจากสมุนไพรโดยไดรับใบอนุญาต
จากผูอนุญาต
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สามนับ
แตปที่ออกใบอนุญาต
ใหนํามาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๕ มาใชบังคับโดย
อนุโลมกับการตออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการ
เพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามความในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔ เพื่อสนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการคุมครอง สงเสริมและพัฒนา
สมุนไพร เจาของหรือผูค รอบครองที่ดินที่เปนถิน่ กําเนิดของสมุนไพรหรือที่ดินที่จะใชปลูก
สมุนไพร มีสิทธินําที่ดินนั้นไปขอขึ้นทะเบียนตอนายทะเบียนเพื่อขอรับความชวยเหลือหรือ
ขอรับการสนับสนุนตามพระราชบัญญัตินี้
การขอขึ้นทะเบียน การออกใบสําคัญการขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน ให
เปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๕ เจาของหรือผูครอบครองทีด่ ินที่ไดขึ้นทะเบียนไวแลวตามมาตรา ๖๔
มีสิทธิไดรับความชวยเหลือหรือไดรับการสนับสนุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
หมวด ๔
การอุทธรณ

มาตรา ๖๖ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งยกคําขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยตามมาตรา ๒๗ ผูขอจดทะเบียนมีสิทธิอทุ ธรณคําสั่งนั้นตอ
คณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําวินิจฉัยเกี่ยวกับผูมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง ผูขอจดทะเบียนหรือผูคัดคาน
แลวแตกรณีมีสิทธิอทุ ธรณคําวินิจฉัยนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงคําวินิจฉัยของนายทะเบียน
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม ผูทรงสิทธิมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอ
รัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
สิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทย
มาตรา ๖๙ ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทยตามมาตรา ๔๑ ผูรับอนุญาตใหใชสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทย
แผนไทยมีสิทธิอทุ ธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหใชสิทธิ
ในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
มาตรา ๗๐ ในกรณีที่ผูอนุญาตมีคําสั่งพักใชใบอนุญาตตามมาตรา ๕๒ หรือมี
คําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา ๕๔ ผูรับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งพักใชใบอนุญาต หรือถูก
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งนั้นตอคณะกรรมการภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือแจงคําสั่งของนายทะเบียน

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับคําสั่งพักใชใบอนุญาตหรือคําสั่งเพิก
ถอนใบอนุญาต
มาตรา ๗๑ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๙
และมาตรา ๗๐ ใหเปนที่สุด
มาตรา ๗๒ การยื่นอุทธรณและวิธีพิจารณาอุทธรณ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่

มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ
(๑) เขาไปในสถานที่ใดๆ ในระหวางเวลาทําการเพื่อตรวจสอบและควบคุมให
การเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) คนสถานที่หรือยานพาหนะใดๆ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระ
อาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อไดวาหากเนิ่นชากวาจะเอาหมาย
คนมาไดจะมีการยักยาย ซุกซอน หรือทําลายเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทํา
ความผิด และถาการคนในเวลาดังกลาวขางตนยังไมแลวเสร็จจะกระทําตอไปก็ได
(๓) ยึดหรืออายัดบรรดาเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
(๔) สั่งใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือหลักฐาน ในกรณีมีเหตุอัน
ควรเชื่อวาถอยคํา เอกสาร หรือหลักฐานดังกลาวมีประโยชนแกการคนพบหรือใชเปน
พยานหลักฐานในการพิสูจนการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สั่งใหบุคคลใดๆ ออกจากพื้นที่คุมครองสมุนไพร หรืองดเวนการกระทําใด
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๓
ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวย

ความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา ๗๔ ในการปฏิบัติหนาที่ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
มาตรา ๗๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
กองทุนภูมปิ ญญาการแพทยแผนไทย

มาตรา ๗๖ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกวา “กองทุนภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย” ในกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก*
กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ เปนทุนหมุนเวียนสําหรับใชจายเกี่ยวกับการดําเนินงานที่
เกี่ยวของกับการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
กองทุนประกอบดวยเงินและทรัพยสินดังตอไปนี้
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ไดรับจากภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
รัฐบาลตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศ
(๓) ดอกผลและผลประโยชนที่เกิดจากกองทุน
(๔) รายไดอื่นที่เกิดจากการดําเนินการกองทุน
รายไดของกองทุนไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคง
คลังและกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ใหกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก* กระทรวงสาธารณสุข
เก็บรักษาเงินและทรัพยสินของกองทุน และดําเนินการเบิกจายเงินกองทุนตาม
พระราชบัญญัตินี้

การบริหาร การจัดหาผลประโยชน และการใชจายเงินกองทุน ใหเปนไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
หมวด ๗
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๗๗ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการตาม
มาตรา ๑๑ ประกอบมาตรา ๖ (๕) หรือคําสั่งของนายทะเบียนตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง
หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๓ (๔) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่ง
เดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๙ มาตรา ๔๖ มาตรา ๕๒ วรรคสอง มาตรา ๕๔
วรรคสอง หรือมาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตาม
มาตรา ๗๓ (๕) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ
มาตรา ๗๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๕๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูใดฝาฝนมาตรการคุมครองตามขอกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๖๒ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๘๑ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๓
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา ๘๒ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ เปน
นิติบุคคล กรรมการผูจัดการ ผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่

บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิตบิ ุคคลนั้นได
กระทําโดยตนไมรูเห็นหรือยินยอมในการกระทํานั้น

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุมและตออายุใบอนุญาตดังกลาว
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐
บาท
(๒) ใบอนุญาตใหจําหนาย สงออก หรือแปรรูป สมุนไพรควบคุมเพื่อการคา
และตออายุใบอนุญาตดังกลาว
ฉบับละ
๒๐,๐๐๐
บาท
(๓) ใบอนุญาตใหจัดการบริหารพื้นที่คุมครองสมุนไพรหรือใชประโยชนจาก
สมุนไพรในพื้นที่คุมครองสมุนไพรเพื่อการคา และตออายุใบอนุญาตดังกลาว
ฉบับละ
๑๐,๐๐๐
บาท
(๔) ใบแทนใบอนุญาตตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๕) หนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปนถิน่ กําเนิดของสมุนไพร
ฉบับละ
๑,๐๐๐
บาท
(๖) ใบแทนหนังสือสําคัญการขึ้นทะเบียนที่ดินที่เปนถิ่นกําเนิดของสมุนไพร
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๗) ใบอนุญาตใหใชประโยชนจากตํารับยาแผนไทย ของชาติหรือตําราการแพทย
แผนไทยของชาติตามมาตรา ๑๙ ฉบับละ
๒๐,๐๐๐
บาท
(๘) คําขอคัดคานการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
(๙) หนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญ
 ญาการแพทยแผนไทย
ฉบับละ
๑,๐๐๐
บาท

(๑๐) ใบแทนหนังสือสําคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ฉบับละ
๑๐๐ บาท
(๑๑) คําขออนุญาต คําขอตออายุใบอนุญาต คําขอขึ้นทะเบียน และคําขอจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้
ฉบับละ
๕๐๐ บาท
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีป่ จจุบัน
ประชาชนชาวไทยมีความสนใจและมีความจําเปนตองใชการดูแลรักษาสุขภาพและ
บําบัดรักษาโรคดวยการแพทยแผนไทย ซึ่งประกอบดวยการใชสมุนไพร นวดไทย การ
ดูแลรักษากระดูกแบบดั้งเดิม การบําบัดทางจิต ตลอดจนวิธธี รรมชาติอื่นๆ เพื่อการ
พึ่งตนเองในระดับครอบครัว ชุมชน และระดับชาติ และกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายใน
การพัฒนาการแพทยแผนไทย โดยนําความรูมาประยุกตใชในงานสาธารณสุขมูลฐาน และ
ผสมผสานการใหบริการทางการแพทยแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ พรอม
กับสงเสริมและการวิจัยพัฒนายาจากสมุนไพรเพื่อผลทางเศรษฐกิจ ทําใหประเทศไทย
พึ่งตนเองดานการผลิตยาไดมากขึ้น แตภูมิปญญาการแพทยแผนไทย อาทิ สมุนไพร สูตร
ยา อันมีประโยชนตอการนํามาพัฒนาและใชประโยชนยังมิไดรบั การคุมครอง สงเสริม
อนุรักษและพัฒนาเพื่อใชประโยชน เห็นสมควรมีมาตรการคุมครองและสงเสริมใหเอกชน
ชุมชน และองคกรเอกชนตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญาการแพทยแผนไทยและ
สมุนไพร และมีสวนรวมในการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนอยางยั่งยืน จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๒๐ ก/หนา ๔๙/๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๐ ในพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.
๒๕๔๒ ใหแกไขคําวา “สถาบันการแพทยแผนไทย” และคําวา “สํานักงาน
ปลัดกระทรวง” เปน “กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก” และคําวา
“ผูอํานวยการสถาบันการแพทยแผนไทย” เปน “อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบญ
ั ญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมี
ภารกิจใหม ซึ่งไดมกี ารตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และ
เนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรี
ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดย
ใหมีการแกไขบทบัญญัตติ างๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุ
วัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฎในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึง
สมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อให
ผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจ
หนาที่วาตามกฎหมายใดไดมกี ารโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมี
การเปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ
ใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตาม
ภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวน
ราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

[๒] ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖ /๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

