
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตารบัยาแผนไทย/ตำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย นาย[บุญ!.ปึง.......................นามสกลุ................ฒท.ย.์รกัษฺา................สญัชาติ .ไทย
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที.่....(ะ๙ ....ห ม ูท่ ี.่.๗ ...ถนน. .-............ตรอก/ซอย..........- ..........................................
ตำบล/แขวง.......แจขัอ้น.ุ................อ ำเภ อ /เข ต ..........ฒอืง.ปาน.ุ........... .จังหวัด  ลำปาง............................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นา.ย.ทะ.เนียนจัง.หวัฒใ!ปา.ง.
ตามคำขอเลขที ่ .๑.(๙อ๑.๒ส)๐๐๒๘๙.......วนัทีย่ืน่คำขอ ๑/ ๐๘/ ๒๙๖๓................... โดยมรายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย..... .ตำ.รับ.ย.า.ต้ม.ลิ.บ.ล.อง.บี.นย.า..................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ผ ้ส .ืนท.ดูด..........................................................

'ขอ้ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็วา่ผ ูซ้อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
.ดว้ยตบเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที.่ .....ฉ  เดอืน .เม..อ...........พ.ศ. ..๒๔๖.๔...
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญต้คุม้ครองและสง่เสรมืภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๔๖๘

(นางอัมพร .เบญจพลพทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเสือก

นายทะเบียนกดูาง



แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. เปา้หลวง 
๒. เปา้นอ้ย
๓. เจยีวกูห่ลาน (บีญ'จ'ขันธ์)
๔. ปเูละ (ไพล)
๔. กวาวเครอืแดง 
๖. อ้อยดำ 
๗. หญา้เอน็ยดื 
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
แกป้วดเมือ่ยตามรา่งกาย ปรบัสมดลุรา่งกาย

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน ตำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูมิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ตำรบัยาตม้สบิสองปนัยา

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง



ประกาศโฆษณา.ค ำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตำรบัยาแผนไทย/ตำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย..... .นา.ยสวาท........................... นามสกลุ.............. .ตรี.วัดทา.นังฺ................สญัชาต ิ .ไทย..
ภมูลิำเนาอยูบ่ า้นเลขท ี.่.. . ๘ ® . ....หมูท่ี.่.®:....ถนน........-.............ตรอก/ซอย.........-....ะ ...........'..........................
ตำบล/แขวง...... .นาอาน................. อ ำเภ อ /เข ต ......... ฒอืง.ฺเลย............. จงัหวดั  เสย.................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภูม่ปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน.....นา.ยทะเบยีนจงัหวดั.พ.ย...,
ตามคำขอเลขที.่ .๑๔๒๑๖๓.๐๐๒๘๘ .วนัทีย่ืน่คำขอ ๑.ฟ/ุ.๐๙/ ๒.(ะ๖๓................โดยมริายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ตำ.วับ.ยารักษาโรค.ตับ......................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ผ ้ส .ืนทอ.ด..........................................................
ขอ้.๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมริายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้น ายทะเบยีนไดต้รวจสยบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูข้อจดท ะเบ ยีน เบ บี ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลิกัษณะตอ้งทา้มต่ามมาตรา 
๒๒ จงีประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอนายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัท่ี ่ ...0  ะ.เดอืน..เ.ม^ย^ .พ.ศ. .:๒๕๖๔........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศณ  วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๕๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนคำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. ไม้ข้ีมอด (ข้ี'ทนอ'น)
๒. ไม้ข้ีหมู (หมักม่อ)
๓. ฝาง
๔. ออ้ยชา้ง (กอกกนั)
๔. ไม้ตะโก (ตะโกนา)
๖.- ไมห้มากดดี 
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
รักษาโรคตับ แกอ้าการออ่นเพลยี บำรงุธาตุ

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราขบัญญัติยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
กๅรแพทย์แผนไทย ตามพระราฃบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ตำรบัยารกัษาโรคตบั

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทย่และการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง



ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตำรบัยาแผนไทย/คำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย .นาย.โอ่.ง............. .นามสกุล.............. .สฃฺ.สมบุรณ์..................สญัชาต ิ .ไทย..............
ภมูลิำเนาอยูบ่ า้นเลขที.่....๙๖ .....หมูท่ี.่..๓...ถนน...... .-.  ตรอก/ซอย........... - ......................................
ตำบล/แขวง. .ศรี.สงคราม.........อ ำเภ อ /เข ต ......... .วังสะ.พง............... จังหวดั  เลย.................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน......นายทะเบยีนจงัหวดั.เลย...,
ตามคำขอเลขท ี ่ .๑๔๒๑๖๓ฉ©.๒๘๙..... .วนัทีย่ืน่คำขอ @๘/.0๙/๒.๙๖.๓.................โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย .ตำ.รับ.ยารัค.ษาโรุ.คุ.น่ิว......................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย ผ้ลื.นท.อด................................................,.........
ข้อ ๓ ภูม่บิญีญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบ•คำขอจดทะเบยีนแลว้ เหบ็ว1าผ ูฃ้ อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะดอังหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัท ี ่   ๑ . , . . . . เดอืน...ง,.ม...ย,.....'พ.ศ. . . . ๒ ๕บ,๔...........................
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราฃบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๙๔๒

ประกาศ ณ วนัท ี ่ ๑ ก .พ . ษ๕๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



ตำรบัยารกัษาโรคนิว่

สว่นประกอบ
๑. ออ้ยแดง 
๒. รากตะไคร ้
๓. หญา้หนวดแมว 
๔. ไม้มะเหืเอง
๔. ตน้ถัว่แระ . .
๖. ว่านฆา่นิว้ (วา่นแรง้คอดำ)
๗. ตน้ฝาืยปา่ 
๘. เมลด็ฝา็ยบา้น 
๙. ไมม้ะขามเปรีย้ว 
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
รกัษานิว่ ขับปสัสาวะ แกข้ดัเบา แก้มุตทิต

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ประกาศฉบ ับน ี้ไม,ได ้เป ็น การร ับ รองส ูตรยาต าม ต ำร ับ ยาแผ น ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูมิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



•ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย

ดว้ย .นายดา............... .นามสกลุ...,....... .คำ.มา.นิตย์....................สญัชาต.ิ.ไท.ยุ...............
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ ....๓๒.....หมูท่ ี.่.:๓....ถนน....... .-............ ตรอก/ซอย..........- ..........................................
ตำบล/แขวง...... .ท่า.ศาลา................... อำเภอ/เขต ........ .ภ เูรอื.................... จงัหวดั  .เลยุ..........................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญิญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นาย.ท.ะณฒีจงัหวดั-เลย...,
ตามคำขอเลขที ่ .๑.๔๒๑๖๓0๐.๒๙.๐ ....'.วนัท ีย่ ืน่คำขอ ๑๘/ฉ ๙/ ๒๔๖๓.............. โดยมรีาย'ละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย ..... .ตำ.รับ.ยา-นำรงกำลงั..........................................  '
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ผู้!.บ.ท.อ.ดุ...................................................... ...
ข้อ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบดำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูข้อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงประกาศโฆษณ าดำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ ...5!....... เดอืน....],ม,.ย..,...พ.ศ. ..ใอ.๔๖๘..........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๔๖๔

. /๒ ''
' (นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นายทะเบียนกลาง



ตำรบัยาบำรงุกำลงั

แบบแสดงรายส์ะเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิบีญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. เครอืเขาแกลบ 
๖. มา้กระทบืโรง 
๓. ประดงเลอืด 
๔. ชา้งดดี 
๔. ข่าหด 

สรรพคณุ
บำรงุรา่งกาย ทำใหร้า่งกายแขง็แรง

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทูะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศ ฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน ค ำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิบ ีญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิบีญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



ประกาศโฆษณาค0าฃอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย

ดว้ย .นา.ย.สุนทร................ .นามสกุล........ คำมา.......................... สญัชาต ิ .ไทย.................
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ . . . . .๒ ๗ . . . . .หมู่ท่ี...&....ถนน........-.............ตรอก/ซอย...........-...........................................
ตำบล/แขวง...... .ศรี.ฐาน .,.........อ ำเภ อ /เข ต ........ .ภ กู.ระ.ดึง.............. .จังหวัด  .เฝ็.ย.................................
ไดย้ืน่ค้ำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นาย.ทะ.เ.นีย.น.จังหวัด.เลย...1
ตามคำขอเลขที ่ .๑.(เ๖๑๒๓.00.๒๙๑..... .วนัทีย่ืน่คำขอ ๒.๑/.๐๙/ ๒ !๖๓ ............. .•..โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ชือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย  .ตำรับ.ยา.รักฺ.ษาโร.คุ.น่ิว......................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย ผ้.สืบ.ทอ.ดุ........................................ .'.................
ข้อ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เหน็วา่ผูข้คจดทะ■ เบยีนเปน็ผูม้ ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ •จงัประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่  3 ..... เด อื น ....เบ .!เ.....พ .ศ . .๒๔๖๔...........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศ ณวนัท ี ่ ๑ ก .พ . ๒๕๖๔

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

นายทะเปยีนกลาง



ตำรบัยารกัษาโรคน่ ิว่

สว่นประกอบ
. ๑. หญา้ถอดปลอ้ง 

๒. เหง้าสบัปะรด 
๓. มะเพอิงทัง้ ๔ 
๔. การะเกดบก 
และอ่ืน ๆ '

สร.รพคุ่ณ
รักษาโรคน่ิว แกป้วดบรเิวณหลงัและเอว -

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

(นางอมัพร - เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศ ฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน ค ำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูมิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒



ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตำรบัยาแผนไทย/ตำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย .นายผย.,...........นามสกลุ............. ' . .อ ำ ม.'าท.อง...................................................สญัชาต ิ ..ไทย........
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ .....๔®.....หมูท่ี.่..๑....ถนน...... .-:............ ตรอก/ซอย..........- ..........................................
ตำบล/แขวง...... .เลยวังฺไ.ส ย ์..........;...อ ำ เภ อ /เข ต ..........ภ หูล.ว.ง................. จังหวัด  .เลย..................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่บายทะเบยีน..... .นายทะเบยีน.จงัหวดั.เลย...1
ตามคำขอเลขที ่ .๑๔อ.๑๖๓๐.๐.๒๙๒ .วันทีย่ืน่คำขอ .....๒.๑/.๐๙/ ๖.๕๖๓.............. โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย..... .คำ.รัม.ยา.รักษา.โรค.น่ิว........................................
ข้อ ๒■ สิทธิในภูมิบีญญาการแพทย์แผนไทย .ผ ูส้บื.ทอด.........................................................
ข้อ ๓ ภมูบิญีณาูการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็วา่ผ ูฃ้ อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไม,มลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงีประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา่ ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน ■ พร้อมท้ังแสดงหลักฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ .;.๑.........เด อื น ..!ม ..ย...... .พ.ฺศ. .๒๕๖๘....,....
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญต้คิุม้ครองและสง่เสรมิภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๕๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



ตำรบัยารกัษาโรคนิว่

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปีญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. ไมห้มากเกลอื (มะเกลอื) 
๒. ส้มโอ 
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
ขับบีสสาวะ สลายนิว่

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตำรบัยาแผนไทย/ตำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย..... .นาย.นิพนธ์.....................นามสกลุ....ศรนี.ง.ฒ...........................สญัชาต ิ ..ไท.ย...........
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ .....๒๕:.....หมูท่ี.่..®....ถนน...... .-............. ตรอก/ซอย..........- ...........................................
ตำบล/แขวง...... .นา.อ้อฺ................... อ ำเภ อ /เข ต ........ เมอืงเลย....’......... จ งัห ว ดั  .เลย.................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นายทะเบยีนจงัหวดั.เลย...1
ตามคำขอเลขที ่ .๑๔๒.๑.๒.®ฉ0.๒๙.๓ .วนัทีย่ืน่คำขอ ๒.๑/.©๙/ ๒๔๖๓............... โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย......ตำ.รุม.ยา.นำ.รุงน้ํานม..(ยา.หม้อใหญ่).................
ข้อ ๒'สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ผู้!.นท.อ.ดุ..........................................................
ข้อ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูข้อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา- ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีนพรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน

-ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่  3  เด อื น ...เ!เ.11 พ .ศ ..๒๔๖๔.........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๔๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



ตำรบัยาบำรงุน ํา้นม (ยาหมอ้ใหญ)่

.แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาค0าฃอจดทะเบียนสิทธิในภูมิป็ญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
. ๑. ไมห้มากแฟน (มะแฟน)
๒. ไมห้มากทนั (พทุรา)
๓. ไมอ้อ้ยสามสวน (ซะเอม)
๔. ไมข้า้วหลามดง 
๔. ไม้นมสาว 
๖. ไมล้ิน้ฟา้ (เพกา)
๗. ไมเ้อือ้นกวาง (ตบัเตา่ตน้)
๘. ไมม้ะขามเปรีย้ว 
๙. ไมอ้อ่นขวัญ (ตานดำ, ถา่นไฟผี) 
๑๐.ไม้แกง่แซง (สะแกแสง, หำยาว) 
๑๑.ไมก้ลางของ (ปีบ)
๑๒.ไมข้า้งนา้ว
๑๓.ไมม้นเถา (แดงสะแง, แดงแสม) 
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
ชว่ยบำรงุนํา้นม ใหน้ํา้นมมามาก

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศ ฉ บ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูตรยาตามตำร ับยาแผน ไท ยใน ค ำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราซบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒ ๔ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิบ ีญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราซบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิบีญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



0

ดว้ย..... .นางชวีาพร.....................นามสกุล.....ดี.ใ4ร.ี.............................. สญัชาต ิ ..ไท.ย..............
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ .....๖๖......หมูท่ี.่..๑๓............. ถนน..........-............ ตรอก/ซอย.......... .-............................
ตำบล/แขวง...... .วังฐ.ะ.̂ ง................อ ำเภ อ /เข ต ..........วัง.สะ.พง.............. .จังหวัด  เลย..................................
ไดย้ืน่ตำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นาย[ทะเบยีนจังหวัด]เล.ย...1
ตามคำขอเลขที ่ .๑.(ฝอ.๑๖๓๑.0๖๙๔..!....วนัท ีย่ ืน่ ต่ำขอ ๒๑I ฉ๙/ ๖๔๖๓............... โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย ตำรบั.นํา้มนัวา่น...............................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย ผ้สืนทอ.ดุ.................................................... .
ข้อ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจลอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูข้อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตีตามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะ.เบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำดดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ ...๑........ เดอืน....เม..!!. พ.ศ. .๒๕๖๔.,........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การฃอจฺดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย

ประกาศ ณ วันท่ี ๑ ก .พ . ๒๙๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



แบบแสดงรายล่ะเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไท้ย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

ตำรบันํา้มนัวา่น

สว่นประกอบ
๑. กลิง้กลางดง 
๒. ขม้ินชัน 
๓. วา่นเอน็เหลอืง 
๔. ว่านไพล
๔. วา่นหอมจนัทร ์ (ว่านเสนห่จั์นทร์หอม')
๖. ขมิน้ขาว 
๗. วา่นงาขา้ง 
๘. ตะไคร้หอม 
๙. เตยหอม 
และอ่ืน ๆ

สรรรพ.คุณ
แกป้วด เคลด็ชดัยอก อับเสบ บวม แกท้อ้งอดื ทอ้งเฟอ้ จกุเสยีดแนน่ แก้ไอ แกผ้ดผืน่คนั แผลตะปูตำ 

หนามเกีย่ว แผลสด นํา้รอ้นลวก หรือใชท้า หา้ม หยดุอาการเลอืดไหลได้

หมายเหต ุ ะ “ประกาศฉบ ับน ี้ไม,ได ้เป ็น การร ับ รองส ูตรยาต าม ต ำร ับ ยาแผ น ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราชบัญญัต ิยา พ.ศ. ๒๔๑©” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราขบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง



ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิบีญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/ตำราการแพทย์แผนไทย -

ดว้ย .น!งทองหนั.................. นามสกลุ....ศ0!ม ! ...............................สญัชาต ิ ..ไทย...........
ภมูลิำเนาอยูบ่ า้นเลขที่.....๑๔)๐....หมู'่ที่........'ะ...........ถนน.........-........... ตรอก/ซอย...........7............................
ตำบล/แขวง.........ศรี.ฐ.ๆ .น.......................อ ำเภ อ /เข ต ........ .ภ ูถ:ระ.ดึง................. .จ งัห ว ดั  .เลย..........................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนส’ิทธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน .น!ย.ทะ.เ.นฒีจงัหวดั.เลย....
ตามคำขอเลขที ่ .๑.๔๒®๖๓๐๐๒๙๗.....,.วนัทีย่ืน่คำขอ ..ไ.๒.(ะ/.๑๏ /๒.(ะ๖๓................โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูบิญีญา่การแพทยแ์ผนไทย .ตุ.ว.รัม.ย.ว.รักษาโ.ร.คุ.ตับ......................................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย .ผู้!.บท.อด...........................................................
ข้อ ๓ ภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูฃ้ อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมมีลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงีประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมา่ตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ ..ไ .53..... เดอืน..,.เ.ม..ย......พ .ศ. .๒๕.๖๔.........  -
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.๒๔๔๒

ประกาศ ณ วันที 6) ก .พ . ๒๕๖๔

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

นายทะเปยินกลาง



ตำรบัยารกัษาโรคตบั

แบบแสดงรายละเอยดแนบท์าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. ขีเ้หลก็ปา่ (แสมสาร)
๒. ขีเ้หลก็บา้น 
๓. กระเดาบก (กรดนํา้)
๔. ปอสา (ปอกะสา)
๔. ขนุน
๖, พายสะเมา (อคัคทีวาร)
๗. กา้นเหลอืง (กระทุม่นํา้)
และอืน่ -ๆ

สรรพคณุ
รักษาโรคตับ แกอ้าการตวัเหลอืงตาเหลอืง และดซีา่น

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทย่และการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ประกาศฉบ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับรองส ูต .รยาตาม ตำร ับ ยาแผน ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพ'ระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๔๑0 ” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



ร

ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย 
เรือ่ง การขอจดทะเบยีนตำรบัยาแผนไทย/ตำราการแพทยแ์ผนไทย

ดว้ย.......นาย.บญุเลศิ..................นามสกลุ....กฌารกัษ.์............................... สญัชาต ิ .ไท.ย....
ภมูลิำเนาอยูบ่า้นเลขที ่ .....๑๑.....หมูท่ ี.่.......๔............. ถนน.........-............ ตรอก/ซอย..........- . .  .......................
ตำบล/แขวง........ทา่ชา้งคลอ้ง........อ ำเภ อ /เข ต ..........๓.ขา.ว................. จังหวัด  .เลย..................................
ไดย้ืน่คำขอจดทะเบยีนสทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยตอ่นายทะเบยีน..... .นายทะณยี.นจงัทวฝัเ็.ล.ย...,
ตามคำขอเลขที ่ .๑๔๒๑.๖๓๑©.๒๙๘..... .วนัทีย่ืน่คำขอ ๒.๔/ ๑๑/ ๒เ^ .๓.................โดยมรีายละเอยีดดงันี้

ข้อ ๑ ซือ่ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย ..ตำรบัยาแกโรค:กระเพาะอาหาร.....................
ข้อ ๒ สทิธใินภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย .ผู!้.นทอด..........................................................
ข้อ ๓ ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้ นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เห น็ วา่ผ ูฃ้ อจดท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบต้ติามมาตรา ๒๑ และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยทีฃ่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตองหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำคดัคา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ ...,51.......เดอืน...นเแ!I.  พ.ศ. ..๒๕๖๔..........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญตัคิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.๒๔๔๒

ประกาศ ณวนัท ี ่ ๑ ก .พ . ๖๕๖๔

(นางอัมพร เบญจพลพิทักษ์)
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายทะเบียนกลาง



ตำรบัยาแกเ้รคกระเพาะอาหาร

สว่นประกอบ
๑. มะพอก 
๒. ส้มลม 
๓.' เจตพงัค ี

. และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
แกโ้รคกระเพาะอาหาร ขบัลมในกระเพาะ แกจ้กุเสยีด แกท้อ้งอดืเฟอ้

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเสอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศฉบ ับน ี้ไม ่ได ้เป ็น .การร ับ รองส ูตรยาตามตำร ับ ยาแผน ไท ยใน คำขอห ร ือตำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราขบัญญัติยา พ.ศ. ๒๔©0 ” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราซบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๔๔๒



ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
เรื่อง การขอจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย/คำราการแพทย์แผนไทย
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ข้อ ๓ ภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยมรีายละเอยีดปรากฏตามแบบแสดงรายละเอยีดแนบทา้ย 
ท ัง้น ี ้นายทะเบยีนไดต้รวจสอบคำขอจดทะเบยีนแลว้ เหน็ว,าผ ูฃ้ อจตท ะเบ ยีน เป น็ ผ ูม้  ี

คณุสมบตัติามมาตรา ๒๑ และภมูบิญีญาการแพทยแ์ผนไทยทีข่อจดทะเบยีน ไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 
๒๒ จงึประกาศโฆษณ าคำขอจดทะเบยีนตามมาตรา ๒๔ หากบคุคลใดเหน็วา่ตนมสีทิธจิดทะเบยีนสทิธ ิ
ในภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยใหย้ืน่คำดดัดา้นตอ่นายทะเบยีน พรอ้มทัง้แสดงหลกัฐาน สง่ไปยงันายทะเบยีน
ดว้ยตนเองหรอืทางไปรษณยีล์งทะเบยีนตอบรบั ภายในวนัที ่ ...... เดอืน...!ม..!!..,....พ .ศ. .๒๕๖๔..........
ตามมาตรา ๒๙ แหง่พระราชบญัญต้คิุม้ครองและสง่เสรมิภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ.๒๔๔๒

ประกาศ ณวนัท ี ่ ๑ ก .พ.  ๒๔๖๔

ไ ’
(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์

อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก
นายทะเปยนกลาง



*

ตำรบัยารกัษาโรคหมากขาว (ตกขาว)

แบบแสดงรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

เรื่อง การจดทะเบียนตำรับยาแผนไทย /  ตำราการแพทย์แผนไทย

สว่นประกอบ
๑. เพกา (ล้ินฟา้)
๒. โกนทา (คนทา)
และอ่ืน ๆ

สรรพคณุ
รกัษาโรคหมากขาว (ตกขาว)

(นางอมัพร เบญจพลพทิกัษ)์
อธบิดกีรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 

นายทะเบยีนกลาง

หมายเหต ุ ะ “ป ระกาศ ฉ บ ับ น ี้ไม ่ได ้เป ็น การร ับ รองส ูตรยาต าม ต ำร ับ ยาแผ น ไท ยใน ค ำขอห ร ือต ำรา
การแพทย์แผนไทยในคำขอตามพระราขบัญญัติยา พ.ศ. ๒ ๕ ๑๐” แต่เป ็นการคุ้มครองสิทธิในภูม ิป ัญญา
การแพทย์แผนไทย ตามพระราฃบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒


