
คู่มือส ำหรับประชำชน

กำรขอรับอนุญำตศึกษำวิจัย

หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม

หรือจ ำหน่ำย หรือแปรรูป

สมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ



คู่มือส ำหรับประชำชน กำรขอรับอนุญำตศึกษำวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม

หรือจ ำหน่ำย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กองคุ้มครองและสง่เสริมภูมิปญัญำกำรแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

สถำนที่ตั้ง ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๙ ๕๖๐๗ - ๘

โทรสำร  ๐๒ ๕๙๑ ๑๐๙๕ 

เผยแพร่เมื่อ  เมษำยน ๒๕๖๓

จัดท ำโดย กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
และแพทย์พื้นบ้ำนไทย 
กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

จ ำนวน       9   หน้ำ 

ข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน

คู่มือส ำหรับประชำชน

1



คู่มือส ำหรับประชำชน

ชื่อกระบวนงำน :  กำรขอรับอนุญำตศึกษำวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจ ำหน่ำย 

หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ

หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก

ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนท่ีเช่ือมโยงหลำยหน่วยงำน

หมวดหมู่ของงำนบริกำร : ขออนุญำต

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจในกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง
1. พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542                               
2. กฎกระทรวงกำรอนุญำตให้ศึกษำวิจัยหรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจ ำหน่ำย                             

หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ พ.ศ.2559
3. ประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เร่ืองสมุนไพรควบคุม (กวำวเครือ) พ.ศ. 2549

ระดับผลกระทบ : บริกำรท่ีมีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

พื้นท่ีให้บริกำร : กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 
และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

กฎหมำยข้อบังคับ / ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558

ข้อมูลสถิติ
จ ำนวนค ำขอเฉลี่ยต่อเดือน 0 ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอในปี 2562 0 ค ำขอ
จ ำนวนค ำขอทั้งหมด  7 ค ำขอ

ชื่ออ้ำงอิงคู่มือ : กำรขอรับอนุญำตศึกษำวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจ ำหน่ำย
หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ

ข้อมูลคู่มือส ำหรับประชำชน
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คู่มือส ำหรับประชำชน

ติดต่อยื่นค ำขอได้ท่ีส ำนักงำนนำยทะเบียน ดังนี้
1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย
อำคำร 3 ชั้น 7 กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก กระทรวงสำธำรณสุข
ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
E mail address : ptmk.dtam@gmail.com
เปิดบริกำร วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น. (ภำคเช้ำ) มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น. (ภำคบ่ำย) 

2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
เปิดบริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันท่ีก ำหนดให้เป็นวันหยุดรำชกำร)
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 12.00 น. (ภำคเช้ำ) มีพักเท่ียง

และ 13.00 น. ถึง 16.30 น. (ภำคบ่ำย) 

ท้ังนี้หำกกรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก เปิดกำรให้บริกำร
ในช่องทำงอื่น ๆ เพ่ิมเติม  ปรับเปลี่ยนขั้นตอนกำรให้บริกำรให้สะดวกขึ้น หรือปรับเปลี่ยน
ค่ำธรรมเนียม ฯลฯ ในอนำคต กรมกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก จะประกำศ
ให้ท่ำนทรำบต่อไปทำงเว็บไซต์และระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต

ช่องทำงกำรให้บริกำร
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ประเภทของผู้ขออนุญำต ผูข้ออนุญำตมลีักษณะ ดังนี้

1. ประเภทบุคคลธรรมดำ 1.1 เป็นผู้บรรลุนิติภำวะ
1.2 มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร
1.3 ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
1.4 ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกพักใช้ใบอนุญำตใด ๆ ที่ออกตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย พ.ศ. 2542
1.5 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญำตใด  ๆที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ               
2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค ำขอ
1.6 ไม่เคยได้รับโทษตำมมำตรำ 78 เว้นแต่พ้นโทษมำแล้ว           
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับตั้งแต่วันยื่นค ำขอ
1.7 มีสถำนประกอบกำรที่แน่นอน

2. ประเภทนิติบุคคล 2.1 ต้องมีลักษณะตำม ข้อ 1.2 ข้อ 1.4 ข้อ 1.5
ข้อ 1.6 และข้อ 1.7
2.2 กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน
ของนิติบุคคล ต้องมีลักษณะตำมข้อ 1

ค ำขอ เอกสำรหรือหลักฐำน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
กำรยื่นค ำขอ หรือเอกสำรหลักฐำนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เมื่อตรวจพบ

เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบและแก้ไขในทันที หำกผู้ยื่นค ำขอไม่สำมำรถแก้ไขได้ในทันที 
เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องซึ่งระบุรำยละเอียดที่จะต้องแก้ไขหรือน ำส่งเอกสำร 
หลักฐำนเพ่ิมเติม ระบุวันที่ผู้ยื่นค ำขอจะต้องด ำเนินกำรและส่งเอกสำรให้แล้วเสร็จ พร้อมลงนำม               
ผู้ยื่นค ำขอและเจ้ำหน้ำที่ผู้รับค ำขอในบันทึกควำมบกพร่อง ส ำเนำบันทึกดังกล่ำวมอบให้ผู้ยื่นค ำขอ
ไว้เป็นหลักฐำน

กรณีผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรพร้อมส่งเอกสำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดให้ถือว่ำ
ละทิ้งค ำขอ และเจ้ำหน้ำที่จะเรื่องออกจำกสำรบบ

หลักเกณฑ์ในกำรยื่นค ำขอและกำรพิจำรณำให้สิทธิ

หลักเกณฑ์ในกำรยื่นค ำขอ

สมุนไพรควบคุม
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สมุนไพรควบคุม
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ผังแสดงระยะเวลำด ำเนินกำร

ยื่นค ำขอ และเอกสำร หลักฐำน                           
ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ  

60 นำที

จัดส่งเอกสำรไปยังผู้อนุญำตเพื่อพิจำรณำ
และแจ้งผลไปยงัผู้ยืน่ค ำขอ

37 วันท ำกำร

ผู้ขอรับอนุญำตช ำระค่ำธรรมเนียม                          
และรับใบอนุญำต                          

60 นำที



ล ำดับ ขั้นตอน รำยละเอียดขั้นตอน เวลำที่
ใช้

หน่วยงำน

1 ยื่นค ำขอ* เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำร 
- หำกถูกต้องครบถ้วน เจ้ำหน้ำท่ี           
ออกใบรับค ำขอ
- หำกไม่ถูกต้องครบถ้วน ผู้ยื่นค ำขอแก้ไข
ในทันที กรณีแก้ไขไม่ได้ในทันที เจ้ำหน้ำท่ี
จัดท ำเอกสำรบันทึกควำมบกพร่อง ก ำหนด
วันท่ีผู้ยื่นค ำขอจะต้องน ำส่งค ำขอและเอกสำร
หลักฐำนท่ีถูกต้องครบถ้วนต่อเจ้ำหน้ำท่ี 
พร้อมลงนำมร่วมกันและท ำส ำเนำมอบให้      
ผูย้ื่นค ำขอ *

60
นำที

หน่วยงำน
ซึ่งประชำชน
ได้ยื่นค ำขอไว้ 
ได้แก่
1. กรมกำรแพทย์
แผนไทยและ
กำรแพทย์ทำงเลือก 
2. ส ำนักงำน
สำธำรณสุข
จังหวัด

• หมำยเหตุ  
ดู รำยละเอี ยด
ค่ำธรรมเนียมได้
ในหน้ำ 8

2 เสนอ
ควำมเห็น

- เจ้ำหน้ำท่ีจัดท ำบันทึกเสนอควำมเห็น
ในกำรออกใบอนุญำต
- เจ้ำหน้ำท่ีเสนอควำมเห็น และค ำขอ
พร้อมด้วยเอกสำร หลักฐำนต่อผู้อนุญำต

ภำยใน 
22 วัน
ท ำกำร 

นับแต่วันที่
เอกสำร
ครบถ้วน

3 ผู้อนุญำต
พิจำรณำ

ผู้อนุญำตพิจำรณำ ค ำขอ เอกสำร หลักฐำน
ประกอบกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรออก
ใบอนุญำตดังกล่ำว

7 วัน     
ท ำกำร

4 ผู้อนุญำต                 
ลงนำม                       
และแจ้งผล

- ผู้อนุญำตลงนำมในหนังสือแจ้ง
- ออกหนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำไปยัง                      
ผู้ยื่นค ำขอ

8 วัน
ท ำกำร

5 ช ำระ
ค่ำธรรมเนียม

ผู้ได้รับอนุญำต ช ำระค่ำธรรมเนียม
ใบอนุญำต* ส่งหลักฐำนช ำระเงิน 
และรับใบอนุญำต

60 
นำที

รวมเวลำ 39 วันท ำกำร

ผังแสดงระยะเวลำด ำเนินกำร

สมุนไพรควบคุม
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ผู้ย่ืนค ำขอ ส่งค ำขอพร้อมเอกสำร อย่ำงละ 1 รำยกำร ดังนี้

ข้อ รำยกำรเอกสำร ค ำอธิบำยเพิ่มเติม
1 (   ) แบบค ำขอรับอนุญำต

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/174/33.PDF

ฉบับลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

2 (   ) บัตรประจ ำตัวประชำชน เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรท ำส ำเนำ
3 (   ) ทะเบียนบ้ำน เจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรท ำส ำเนำ
4 (   ) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล หรือหลักฐำนอื่น ๆ ถ้ำมี
5 (   ) เอกสำรตำมข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 (ถ้ำม)ี ของผู้มีอ ำนำจลงนำม   

แทนนิติบุคคลซึ่งรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนของนิติบุคคล
เฉพำะนิติบุคคล

6 (   ) ส ำเนำใบส ำคัญกำรแสดงกำรจดทะเบียนนิติบุคคล เฉพำะนิติบุคคล

7 (   ) ส ำเนำหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลและผู้มีอ ำนำจ
ลงลำยมือชื่อแทนนิติบุคคล โดยมีค ำรับรองของผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรอง
ตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือน

เฉพำะนิติบุคคล

8 (   ) แผนที่แสดงที่ตั้งสถำนประกอบกำร
9 (   ) โครงกำรศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุมที่ระบุวัตถุประสงค์

และวิธีกำรศึกษำวิจัย
เฉพำะกำรขออนุญำตศึกษำวิจัยฯ

10 (   ) รำยชื่อผู้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุม (ตำมข้อก ำหนด                     
ในกฎกระทรวงกำรอนุญำตให้ศึกษำวิจัยฯ ข้อ 3 (2))

เฉพำะกำรขออนุญำตศึกษำวิจัยฯ

11 (   ) แผนที่อันเป็นบริเวณถ่ินก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศ
ตำมธรรมชำติ ถ้ำบริเวณสมุนไพรควบคุมนั้นอยู่ในเขตอนุรักษ์
ให้แนบส ำเนำหนังสืออนุญำตที่หน่วยงำนของรัฐออกให้ตำมกฎหมำย

กรณีน ำสมุนไพรควบคุมมำจำก
แหล่งเพำะปลูก ให้ส่งแผนที่แสดง
ที่ตั้งของแปลงเพำะปลูก

12 (  ) เอกสำรข้อตกลงระหว่ำงนำยทะเบียนกับผู้ขอรับใบอนุญำต 
โดยผู้ขอรับใบอนุญำตตกลงว่ำจะปลูกสมุนไพรควบคุมเพ่ือทดแทน 
ณ บริเวณถิ่นก ำเนิดสมุนไพรควบคุมที่มีระบบนิเวศตำมธรรมชำตินั้น

* หมำยเหตุ กรณีน ำสมุนไพรควบคุมมำจำกแหล่งเพำะปลูก ให้ส่งส ำเนำ
แบบแจ้งกำรปลูกกวำวเครือเพ่ือกำรศึกษำวิจัย กำรส่งออก หรือกำรจ ำหน่ำย
หรือแปรรูปเพื่อกำรค้ำ

13 (   ) หนังสือมอบอ ำนำจ ซึ่งติดอำกรณ์แสตมป์ 30 บำท พร้อมกับหลักฐำน     
บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ ำนำจ

เฉพำะกรณีมอบอ ำนำจ

14 (   ) เอกสำรอื่น ๆ ถ้ำมี ให้ระบุ................................

ค ำขอและเอกสำรหลักฐำน

สมุนไพรควบคุม
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ค่ำธรรมเนียม

ช่องทำงกำรร้องเรียน

1. กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้ำนไทย       
โทร 02 149 5607 – 8
โทรสำร 02 591 1095
E mail ptmk.dtam@gmail.com

2. ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักงำนปลัดนำยกรัฐมนตรี ท ำเนียบรัฐบำล
เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
สำยด่วน 1111
www.1111.go.th

- ค ำขออนุญำต 20 บำท ต่อฉบับ
- ใบอนุญำตให้ศึกษำวิจัยสมุนไพรควบคุมและต่อใบอนุญำต  ฉบับละ   1,000 บำท
- ใบอนุญำตให้ส่งออกสมุนไพรควบคุมและต่ออำยุใบอนุญำต ฉบับละ 20,000 บำท
- ใบอนุญำตให้จ ำหน่ำยหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อกำรค้ำ

และต่อใบอนุญำต ฉบับละ 3,000 บำท
- ใบแทนหนังสือส ำคัญกำรอนุญำต   ฉบับละ 100 บำท
หมำยเหตุ ปี 2563 หน่วยงำนรำชกำรอยู่ในระหว่ำงขั้นตอนด ำเนินกำรทบทวน
ค่ำธรรมเนียมตำมกฎหมำย หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำธรรมเนียมจะแจ้งให้ทรำบต่อไป หรือ
ท่ำนสำมำรถสืบค้นค่ำธรรมเนียมได้จำก 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp

ค้นหำค ำว่ำ “ค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย”
ท้ังนี้อัตรำค่ำธรรมเนียมเรียกเก็บโดยอ้ำงอิงจำกประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ณ ปัจจุบัน 
(กุมภำพันธ์ 2563) มีประกำศ 2 ฉบับ ได้แก่
1. กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนยีมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2549
2. กฎกระทรวงก ำหนดค่ำธรรมเนียมเกี่ยวกับภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561

สมุนไพรควบคุม
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Scan QR code 
กฎกระทรวงฯ

แบบค ำขอฯ

คูม่อืส ำหรบัประชำชน
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