
          แบบ ภ.ท. ๗ 
เลขท่ีคําขอ ............................................................. 
วันท่ียื่นคําขอ .......................................................... 
หนา ....................... ของจาํนวน ................... หนา    

 

 
แบบคาํขอ 

จดทะเบียนสิทธิในภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 
  

 สทิธใินภมูปิญญาการแพทยแผนไทย 
        ผูคิดคน 
        ผูปรับปรุงหรือพัฒนา 
        ผูสบืทอด 
 

       ขาพเจาผูลงลายมือช่ือในคําขอจดทะเบียนสิทธิ ในภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย ตามพระราชบัญญตัคิุมครองและสงเสรมิ            
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.๒๕๔๒ ขอแจงดังตอไปน้ี 

สําหรับเจาหนาท่ี 

สถานท่ียื่นคําขอ  

วันยื่นคําขอ 

เวลายื่นคําขอ 

เลขท่ีคําขอ 

วันท่ีประกาศ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

๑. ประเภทภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
           ตํารับยาแผนไทย                                       ตาํราการแพทยแผนไทย 

๒. ช่ือภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  
 

๓. ผูขอจดทะเบียน 
เลขประจําตัวประชาชน 
สญัชาต ิ             ไทย               อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

๓.๑ อายุ                                                   ป 

๓.๒ โทรศัพท   

๓.๓ โทรสาร     

๓.๔ อีเมล (ถามี)        

๔. ผูรับมอบอํานาจ 
เลขประจําตัวประชาชน 
สญัชาต ิ          ไทย                อาชีพ 
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

๔.๑ อาย ุ                                                  ป 

๔.๒ โทรศัพท 

๔.๓ โทรสาร 

๔.๔ อีเมล (ถามี) 
 

๕. รายละเอียดท่ีแสดงถึงการคิดคน การปรับปรุงหรือพัฒนา หรือสืบทอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และรายละเอียด ท่ีแสดงลักษณะ
ของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เชน รูปภาพ ภาพสแกน หรือการทําสําเนา เปนตน หรือรูปแบบอยางอ่ืน แนบมาพรอมคําขอ 
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๕. รายละเอียดท่ีแสดงถึงการคิดคน การปรับปรุงหรือพัฒนา หรือสืบทอดภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และรายละเอียด ท่ีแสดงลักษณะ
ของภูมิปญญาการแพทยแผนไทย เชน รูปภาพ ภาพสแกน หรือการทําสําเนา เปนตน หรือรูปแบบอยางอ่ืน แนบมาพรอมคําขอ (ตอ) 
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......................................................................................................................................................................................................................... 
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.........................................................................................................................................................................................................................
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๖. เอกสารประกอบการขอจดทะเบียน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ ๑ ชุด 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
 สําเนาทะเบียนบาน  
 สําเนาหลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 หลกัฐานเอกสารแสดงรายละเอียดภมูปิญญาการแพทยแผนไทย พรอมรูปภาพ ภาพแสกน หรือสําเนาหลักฐานเอกสารแสดง

รายละเอียดภูมิปญญาการแพทยแผนไทย หรอืรปูแบบอยางอ่ืน  
 หนังสือมอบอํานาจ (ถาม)ี 
 เอกสารอ่ืน ๆ (ระบุ) ………………………………… 

 
๗. ขอรับรองวา เปนความจริงทุกประการ 
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หมายเหตุ  ๑. กรณีมีผูขอจดทะเบียนรวมกันหลายคน ใหลงลายมือช่ือรวมกันทุกคน หรือใหมอบอํานาจใหผูยื่นคําขอคนหน่ึงเปนผูลงช่ือ 
     ในคําขอเพียงคนเดียว พรอมหนังสือมอบอํานาจท่ีปดอากรแสตมป  
 ๒. คําขอจะสมบูรณตอเมื่อชําระคาธรรมเนียมในอัตรา ตามท่ีกําหนด    
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ผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 
เลขประจําตัวประชาชน 
สญัชาต ิ           ไทย                อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

อายุ                                                  ป 

โทรศัพท 

โทรสาร     
อีเมล (ถามี)        

ลงช่ือผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

ผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 
เลขประจําตัวประชาชน 
สญัชาต ิ          ไทย                  อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

อายุ                                                  ป 

โทรศัพท 

โทรสาร     
อีเมล (ถามี)        

ลงช่ือผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

ผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 
เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล 
สญัชาต ิ          ไทย                  อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

อายุ                                                  ป 

โทรศัพท 

โทรสาร     

อีเมล (ถามี)        

ลงช่ือผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

ผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 
เลขประจําตัวประชาชน 
สญัชาต ิ          ไทย                  อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

อายุ                                                  ป 

โทรศัพท 

โทรสาร     

อีเมล (ถามี)        

ลงช่ือผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 

ผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 
เลขประจําตัวประชาชน/นิติบุคคล 
สญัชาต ิ          ไทย                  อาชีพ    
ท่ีอยูท่ีติดตอได  
 
 

อายุ                                                  ป 

โทรศัพท  

โทรสาร     

อีเมล (ถามี)        

ลงช่ือผูขอจดทะเบียน/ผูรับมอบอํานาจ 
 

ลงช่ือเจาหนาท่ีผูรับคําขอ 
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