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คู่มือสาหรับประชาชน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: จดทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: จังหวัดสระแก้ว
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 4
จานวนคาขอที่มากที่สุด 7
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
อาคาร 3 ชั้น 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 02-149-5607, 02-149-5608
Email Address :thaiwisdom.dtam@gmail.com /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ระยะเวลาการให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นกับบริบทของแต่ละจังหวัด)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
12.1 บุคคลซึ่งมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยต้องมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นผู้คิดค้นตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทย
- เป็นผู้ปรับปรุงหรือพัฒนาตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทย
- เป็นผู้สืบทอดตารับยาแผนไทยหรือตาราการแพทย์แผนไทย
12.2 ไม่รับจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเมื่อนายทะเบียนเห็นว่า
- เป็นตารับยาแผนไทยของชาติหรือตาราการแพทย์แผนไทยของชาติหรือเป็นตารับยาแผนไทยทั่วไปหรือตารา
การแพทย์แผนไทยทั่วไป หรือ
- เป็นตารับยาแผนไทยส่วนบุคคลที่ปรุงโดยไม่ใช้หลักการแพทย์แผนไทย เช่น ใช้สารสกัดจากพืช สัตว์ หรือจุล
ชีพที่มิใช่สารสกัดดั้งเดิมตามธรรมชาติ หรือใช้วิธีการแปรรูปที่มิใช่การแปรรูปอย่างหยาบ
12.3 เมื่อได้ประกาศคาขอโฆษณาคาขอจดทะเบียนสิทธิรายใดๆ ณ สานักงานนายทะเบียน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแล้ว หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยนั้น สามารถยื่นคาคัดค้าน
ต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานประกอบภายใน 60 วัน นับจากวันที่มีการปิดประกาศโฆษณา
12.4 กรณีที่มีผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยร่วมกันหลายคน นายทะเบียนจะกาหนด
วันสอบสวนและแจ้งไปยังผู้ขอจดทะเบียนทุกคน โดยอาจเรียนผู้ขอจดทะเบียนมาให้ถ้อยคา ชี้แจง หรือส่งเอกสารหรือ
สิ่งใดเพิ่มเติมก็ได้ และเมื่อมีผลการวินิจฉัยแล้ว จะแจ้งคาวินิจฉัยไปยังผู้ขอจะทะเบียนทุกคน
12.5 กรณีทมี่ ีผู้ยื่นคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างเดียวกันหลายคนโดยไม่ได้ร่วมกัน
1) ให้บุคคลซึ่งได้ยื่นคาขอจดทะเบียนไว้ก่อน เป็นผู้มีสิทธิจดทะเบียน
2) หากยื่นคาขอในวันและเวลาเดียวกัน ให้ทาความตกลงกันว่าจะให้บุคคลใดมีสิทธิ หรือมีสิทธิร่วมกัน หากตก
ลงกันไม่ได้ภายในเวลาที่นายทะเบียนกาหนด ให้คู่กรณีนาคดีไปสู่ศาลภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นระยะเวลาที่นาย
ทะเบียนกาหนด หากไม่ดาเนินการให้ยกเลิกคาขอของบุคคลเหล่านั้น
12.6 ผู้ขอจดทะเบียนสามารถอุทธรณ์คาสั่งยกคาขอจดทะเบียนของนายทะเบียนได้ โดยมีคณะกรรมการคุ้มครอง
และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นผู้วินิจฉัย หากคาสั่งของนายทะเบียนไม่ถูกต้อง ให้นายทะเบียนดาเนินการ
เกี่ยวกับคาขอจดทะเบียนรายนั้นต่อไป
12.7 ระยะเวลาดาเนินการรวม
- กรณีผู้ยื่นคาขอรายเดียว ไม่มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 74 วันทาการ
- กรณีผู้ยื่นคาขอรายเดียว มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 89 วันทาการ
- กรณีผู้ยื่นคาขอหลายราย ไม่มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 101 วันทาการ
- กรณียื่นคาขอหลายราย มีผู้คัดค้าน ระยะเวลาดาเนินการรวม 116 วันทาการ
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12.8 การไม่อนุญาตคาขอและการคืนคาขอ
ในกรณีที่คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือ มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้รับบริการ
จะต้องดาเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึก มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้รับบริการละทิ้งคาขอ
หมายเหตุ ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณาโดย
หน่วยงานอื่น

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1) ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบ 1 วันทาการ
คาขอเอกสารหลักฐาน
พร้อมชาระค่าธรรมคาขอ
2) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของคาขอ และ
เอกสารหลักฐาน
3) ออกใบรับคาขอ
1) ตรวจสอบคุณสมบัติ
22 วันทา
ผู้ยื่นคาขอตามที่กฎหมาย
การ
กาหนด
2) ตรวจสอบความซ้าซ้อน
กับภูมิปัญญาการแพทย์แผน
ไทยที่ได้รับสิทธิไปแล้ว
3) เสนอคณะอนุกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็น

ประกาศโฆษณาคาขอจด
44 วันทา
ทะเบียนสิทธิฯ ณ สานักงาน การ
นายทะเบียนและที่ทาการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย

หมายเหตุ

สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย

(1) กรณีไม่ผ่าน
คุณสมบัติจะมี
หนังสือ แจ้งคาสั่ง
ยกคาขอจด
ทะเบียนสิทธิฯไป
ยังผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิฯภายใน 30
วัน
2) กรณีมีผู้ยื่นคา
ขอร่วมกันหลายคน
ต้องมีการสอบสวน
ข้อเท็จจริงจากผู้
ยื่นคาขอทุกคน ซึ่ง
จะทาให้ขั้นตอนนี้
ใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก
27 วันทาการ)
(1)ผู้ประสงค์ขอ
คัดค้านให้
ดาเนินการภายใน

สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

5)

-

6)

-

ตรวจสอบผลการพิจารณา
และลงนามหนังสือสาคัญ
การจดทะเบียนสิทธิฯ
แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิ
ไปยังผู้ขอจดทะเบียนสิทธิฯ
หรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
และให้ผู้ได้รับสิทธิมาชาระ
ธรรมเนียมภายใน 30 วัน

5 วันทาการ

ชาระค่าธรรมเนียมและรับ
หนังสือสาคัญแสดงการจด
ทะเบียนสิทธิฯ

1 วันทาการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 74 วันทาการ

1 วันทาการ

สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย
สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย

สสจ.สระแก้ว
งานแพทย์แผน
ไทย

หมายเหตุ
60 วัน นับแต่วัน
ประกาศ
2) เมื่อมีการ
คัดค้าน ให้ผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิและผู้
คัดค้าน ชี้แจงหรือ
แสดงพยานหลัก
ฐานประกอบการ
พิจารณาโดยนาย
ทะเบียนจะแจ้งผล
การวินิจฉัยภายใน
30 วัน นับจากวัน
ที่วินิจฉัยเสร็จสิ้น
3) เมื่อมีการ
คัดค้าน ตามข้อ 2)
ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้น
อีก 15 วันทาการ
(1) กรณีมีผู้
คัดค้าน
ต้องชี้แจงเหตุผล
ประกอบด้วย
2) หากผู้ได้รับสิทธิ
ไม่มาชาระ
ค่าธรรมเนียมใน
เวลาที่กาหนด จะ
ยกเลิกคาขอจด
ทะเบียนฯ)
(1) อัตราค่า ธรรม
เนียมหนังสือสาคัญ
แสดงการจดทะเบียน
สิทธิฯ 100 บาท/คา
ขอ/รายการ)
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14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
2
ชุด
(1) อาจใช้เอกสาร
ประชาชน
แสดงตนอื่นๆที่ทาง
ราชการออกให้ ซึง่
มีเลขประจาตัว
ประชาชน
2) กรณีนิติบุคคล
ใช้สาเนาบัตร
ประชาชนของ
กรรมการ ผู้จัดการ
หรือบุคคลซึ่ง
รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของนิติ
บุคคล)
2) หนังสือรับรองนิติ 0
2
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
2
ชุด
(กรณีนิติบุคคล ใช้
บ้าน
สาเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
ผู้จัดการ หรือ
บุคคลซึ่งรับผิด
ชอบในการดาเนิน
งานของนิติบุคคล)
2) แบบคาขอจด
1
0
ชุด
ทะเบียนสิทธิใน
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย (ภ.ท.7)
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ที่
3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
หลักฐานเอกสาร
แสดงรายละเอียด
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย พร้อมรูปถ่าย
ภาพสแกน หรือ
สาเนาหลักฐาน
แสดงรายละเอียด
ภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย หรือวิธีอื่นๆ
ในลักษณะ
เช่นเดียวกัน
สาเนาหนังสือ
รับรองแสดง
วัตถุประสงค์ของ
นิติบุคคลและผู้มี
อานาจลงลายมือ
ชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเป็นฉบับ
ปัจจุบัน โดยมีคา
รับรองของผู้มี
อานาจให้คา
รับรองตาม
กฎหมายไม่เกิน
หกเดือนนับแต่
วันที่ออกหนังสือ
รับรอง
ตัวอย่างตารับยา
แผนไทยที่ปรุง
เสร็จพร้อม
ส่วนประกอบสิ่ง
ปรุงทั้งหมด
ตาราการแพทย์
แผนไทย (ฉบับ
จริง) หรือต้นฉบับ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
0
2
ชุด
-

-

0

1

ชุด

(ผู้มีอานาจลงนาม
รับรอง
(กรณีนิติบุคคล)

-

2

0

ชุด

(กรณียื่นคาขอจด
ทะเบียนตารับยา
แผนไทย)

-

1

1

ชุด

(กรณียื่นคาขอจด
ทะเบียนตารา
การแพทย์แผนไทย)
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
หรือ แนบสาเนา
ตาราการแพทย์
แผนไทยที่เชื่อได้
ว่าคัดลอกมาจาก
ต้นฉบับจริง
หลักฐานเอกสาร 0
1
ชุด
ที่แสดง
รายละเอียดใน
การคิดค้น การ
ปรับปรุงหรือ
พัฒนา หรือสืบ
ทอดภูมิปัญญา
การแพทย์แผน
ไทย (ถ้ามี)
หนังสือมอบ
1
0
ชุด
(1) กรณีมีการมอบ
อานาจ
อานาจ
2) ติดอากร
แสตมป์ ตามกฎ
หมายกาหนด)
สาเนาบัตร
0
1
ชุด
(กรณีมีการมอบ
ประชาชนหรือ
อานาจ)
บัตรอื่นๆที่
ราชการออกให้
ของผู้รับมอบ
อานาจ

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ (ชาระค่าธรรมเนียม ณ จุดยื่นคาขอ และอัตราค่าธรรมดังกล่าว เป็นอัตราค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการที่
ยื่นจดทะเบียนฯ)
2) ค่าธรรมเนียมหนังสือสาคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ (จ่ายหลังจากได้รับหนังสือแจ้งสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจากนายทะเบียน และเป็นอัตรา
ค่าธรรมเนียมต่อ 1 รายการ)
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาคาร 3 ชั้น 7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรศัพท์ 02-149-5607, 02-149-5608
หมายเหตุ –
3)
4)
5)
6)
7)

ช่องทางการร้องเรียน สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย โทรสาร 02-591-1095
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน E-mail : thaiwisdom.dtam@gmail.com
หมายเหตุ (เป็นอีเมลล์รองรับการดาเนินงานตามคู่มือประชาชน ดาเนินการโดยสานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย)
ช่องทางการร้องเรียน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์การจัดการเรื่องร้องทุกข์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชั้น 3
อาคาร 1 โทรศัพท์ 02 149 5675 หรือ 02 149 5678
หมายเหตุ ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7)
2) หนังสือสาคัญการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6)
3) ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
19. หมายเหตุ
ระยะเวลาในการพิจารณาคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย อาจแตกต่างกันไปตามบริบทและความ
ซับซ้อนของภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่มายื่นขอจดทะเบียนสิทธิ
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เอกสารแนบท้าย

1) แบบคาขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.7)

10/17

11/17

12/17

13/17

2) หนังสือสาคัญการจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (แบบ ภ.ท.6)

14/17

15/17

16/17

17/17

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยส่วนบุคคล
1.1 ผู้ขอจดทะเบียนยื่นแบบคาขอเอกสาร
หลักฐานพร้อมชาระค่าธรรมเนียมคาขอ
10 บาท/คาขอ/รายการ
แจ้งให้ผู้ยื่นคาขอส่งเอกสาร
เพิ่มเติมภายใน 30 วัน

สานักคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
/สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ ว

ไม่ครบ

1 วันทาการ

1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วน
ของคาขอและเอกสาร
ครบ
1.3 เจ้าหน้าทีอ่ อกใบรับคาขอ
ถูกต้อง

มีหนังสือแจ้งคาสั่งยกคาขอ
จดทะเบียนสิทธิภายใน 30 วัน

ไม่ผ่านหลักเกณฑ์

2.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ 22 วันทาการ
ตามมาตรา21และมาตรา22
2.2 ตรวจสอบความซ้าซ้อนกับ
กรณีผู้ยื่นคาขอร่วมกันหลายคน
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
สอบสวนข้อเท็จจริง
ที่ได้รับสิทธิไปแล้ว
จากผู้ยื่นคาขอทุกคน
2.3 เสนอคณะทางาน
(27 วันทาการ)
พิจารณาให้ความเห็น

ผ่านหลักเกณฑ์
44 วันทาการ
3. ประกาศโฆษณาคาขอจดทะเบียน
ณ สานักงานนายทะเบียน
และที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กรณีมีผู้คัดค้าน

4. ตรวจสอบผลการพิจารณา
และลงนามหนังสือสาคัญการจดทะเบียนสิทธิฯ

ไม่ชาระค่าธรรมเนียม

5 วันทาการ

5. แจ้งผลการพิจารณาให้สิทธิไปยังผู้ขอจด
ทะเบียนสิทธิฯ หรือผู้เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และ
ให้ผู้ได้รับสิทธิมาชาระธรรมเนียมภายใน 30 วัน

1 วันทาการ

6. ชาระค่าธรรมเนียม 100 บาท
และรับหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนสิทธิฯ

1 วันทาการ

1)ผู้ประสงค์ขอคัดค้านให้ดาเนินการ
ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ
2) เมื่อมีการคัดค้าน ให้ผู้ขอจดทะเบียน
สิทธิและผู้คัดค้าน ชี้แจงหรือแสดง
พยานหลักฐานประกอบการพิจารณาโดย
นายทะเบียนจะแจ้งผลการวินจิ ฉัยภายใน
30 วัน นับจากวันที่วินิจฉัยเสร็จสิ้น
(การวินิจฉัยใช้เวลา 15 วันทาการ)

