
หลกัการ แนวคิด และแนวทาง
ในการคุมครองและสงเสริมสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)

ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข 

โดย
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก



พระราชบญัญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทย  

แผนไทย  พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนที่ 
120 ก ลงวันที่   29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีผลใชบังคับเมื่อพน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
กลาวคือ มีผลบังคับใชวันที่ 27 พฤษภาคม 2543 พระราชบัญญัติ
ดังกลาวประกอบดวย 7 หมวด 82 มาตรา 



หลกัการและเหตุผลของ พระราชบัญญัตคิุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542

มีวัตถุประสงคในการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยอยางเปน
รูปธรรม  โดยใหมูลคาแกภูมิปญญาดั้งเดิม  โดยเฉพาะภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  ในฐานะ
ทรัพยสนิทางปญญา  และใหการคุมครองสมุนไพรควบคุมตามประกาศกําหนด  ตลอดจน
พื้นที่ที่เปนถิ่นกาํเนิด เพื่อสงเสริมและพัฒนาสมนุไพรโดยมีกองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ใหการสนับสนนุ

ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  ประกอบดวย
1) ตํารับแผนไทยของชาติ  หรือตําราการแพทยแผนไทยของชาติ
2) ตํารับยาแผนไทยทั่วไป  หรือตําราการแพทยแผนไทยทัว่ไป
3) ตํารับยาแผนไทยสวนบุคคล หรือตําราการแพทยแผนไทยสวนบุคคล



1. มีคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย   
2. มกีารดาํเนินการยกรางกฎระเบียบตาง ๆ ตามกฎหมาย 
3. มกีารสํารวจ รวบรวม และจัดทําฐานขอมูลภูมปิญญาการแพทย     
แผนไทยและสมุนไพร
4. มกีารจดสิทธิภูมิปญญา และใหความคุมครองแกตํารบัยาแผนไทย
และตําราการแพทยแผนไทยและสมุนไพร

  ผลจากการมพีระราชบัญญตัิผลจากการมพีระราชบัญญตัิ  ฯฯ  



ลักษณะและองคประกอบของกฎหมายลักษณะและองคประกอบของกฎหมาย

หมวด 1  คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาฯ 
(ม.5-13)

หมวด 2  การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา (ม.14-43)
หมวด 3 การคุมครองสมุนไพร  (ม.44-65)
หมวด 4  การอุทธรณ  (ม.66-72)
หมวด 5 พนักงานเจาหนาที่  (ม.73-75)
หมวด 6  กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ม.76)
หมวด 7  บทกําหนดโทษ  (ม.77-82)

หมวด 1  คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาฯ 
(ม.5-13)

หมวด 2  การคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา (ม.14-43)
หมวด 3 การคุมครองสมุนไพร  (ม.44-65)
หมวด 4  การอุทธรณ  (ม.66-72)
หมวด 5 พนักงานเจาหนาที่  (ม.73-75)
หมวด 6  กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย (ม.76)
หมวด 7  บทกําหนดโทษ  (ม.77-82)





พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย  พพ..ศศ.. 25422542

หมวด 3 การคุมครองสมุนไพร (มาตรา 44-65)หมวดหมวด  33  การคุมครองสมุนไพรการคุมครองสมุนไพร  ((มาตรามาตรา  4444--65)65)

การประกาศเปน
สมุนไพรควบคุม 
(มาตรา 44-56)

การประกาศเปน
สมุนไพรควบคุม 
(มาตรา 44-56)

แผนจัดการเพื่อ
คุมครองสมุนไพร 

(มาตรา 57-60)

แผนจัดการเพื่อ
คุมครองสมุนไพร 

(มาตรา 57-60)

การกําหนดเขต
พื้นที่คุมครอง
สมุนไพร 

(มาตรา 61-63)

การกําหนดเขต
พื้นที่คุมครอง
สมุนไพร 

(มาตรา 61-63)

เอกชนขอนําทีด่ิน
ไปขึ้นทะเบียนเพื่อ

ขอรับการ
สนับสนุน  

(มาตรา 64-65)

เอกชนขอนําทีด่ิน
ไปขึ้นทะเบียนเพื่อ

ขอรับการ
สนับสนุน  

(มาตรา 64-65)



ความหมายของสมนุไพรควบคุมความหมายของสมนุไพรควบคุม  หมายถึงหมายถึง  สมุนไพรที่รัฐมนตรีสมุนไพรที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนดใหเปนสมุนไพรควบคุมประกาศกําหนดใหเปนสมุนไพรควบคุม

คํานยิามคํานยิามคํานยิาม

มาตรามาตรา  33 สมุนไพรสมุนไพร    หมายความวาหมายความวา    พืชพืช  สัตวสัตว  จุลชพีจุลชพี  ธาตุวัตถุธาตุวัตถุ  สารสาร
สกดัดัง้เดมิจากพชืสกดัดัง้เดมิจากพชื  หรือสตัวที่ใชหรือสตัวที่ใช  หรือแปรสภาพหรือแปรสภาพ  หรือผสมหรือผสม  หรือปรุงหรือปรุง
เปนยาเปนยา  หรืออาหารหรืออาหาร  เพื่อการตรวจวินจิฉัยเพื่อการตรวจวินจิฉัย  บําบัดบําบัด  รักษารักษา  หรือปองกนัหรือปองกนั
โรคโรค  หรือสงเสริมสุขภาพหรือสงเสริมสุขภาพ  รางกายของมนุษยหรือสัตวรางกายของมนุษยหรือสัตว  และใหหมายและใหหมาย
รวมถึงถิ่นกาํเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่งดงักลาวดวยรวมถึงถิ่นกาํเนิดหรือถิ่นที่อยูของสิ่งดงักลาวดวย



การประกาศเปนสมนุไพรควบคมุการประกาศเปนสมนุไพรควบคมุการประกาศเปนสมนุไพรควบคมุ

การที่จะประกาศใหเปนสมุนไพรควบคุมการที่จะประกาศใหเปนสมุนไพรควบคุม  ((มาตรามาตรา  44)44)
••  มีสภาพปญหามีสภาพปญหา  ความจําเปนความจําเปน  ตองไดรับการคุมครองตองไดรับการคุมครอง
••  เปนสมุนไพรทีม่ีคาตอการศึกษาหรือวจิัยเปนสมุนไพรทีม่ีคาตอการศึกษาหรือวจิัย  หรือหรือ  มีความสําคัญทางเศรษฐกิจมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ  
หรือหรือ  อาจจะสูญพันธุอาจจะสูญพันธุ

••  ตองกําหนดหลักเกณฑตองกําหนดหลักเกณฑ--วธิีการดําเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ประกาศเปนวธิีการดําเนินการเกี่ยวกับสมุนไพรที่ประกาศเปน
สมุนไพรควบคมุสมุนไพรควบคมุ



มาตรา 44 เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพร 
ใหรัฐมนตรี โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ มีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดประเภท ลักษณะ ชนดิ 
และชื่อของสมนุไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย หรือ
มีความสําคญัทางเศรษฐกิจ หรืออาจจะสูญพันธ ใหเปน
สมนุไพรควบคมุ

มาตรามาตรา  4444 เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรเพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพร  
ใหรัฐมนตรีใหรัฐมนตรี  โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ  มีอํานาจมีอํานาจ
ประกาศในราชกิจจาประกาศในราชกิจจานุเบกษานุเบกษากําหนดประเภทกําหนดประเภท  ลักษณะลักษณะ  ชนดิชนดิ  
และชื่อของสมนุไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัยและชื่อของสมนุไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย  หรือหรือ
มีความสําคญัทางเศรษฐกิจมีความสําคญัทางเศรษฐกิจ  หรืออาจจะสูญพันธหรืออาจจะสูญพันธ  ใหเปนใหเปน
สมนุไพรควบคมุสมนุไพรควบคมุ

อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่



มาตรามาตรา  4545 เพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรควบคมุเพื่อประโยชนในการคุมครองสมุนไพรควบคมุ
ใหรัฐมนตรีใหรัฐมนตรี  โดยคําแนะนาํของคณะกรรมการโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการ  มีอํานาจประกาศมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจาในราชกิจจานุเบกษานุเบกษา
1)1)  กําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมนุไพรควบคมุที่ครอบครองกําหนดจํานวนหรือปริมาณของสมนุไพรควบคมุที่ครอบครอง
ใชประโยชนใชประโยชน  ดแูลดแูล  เก็บรักษาเก็บรักษา  หรือขนยายที่ตองแจงแกนายทะเบยีนหรือขนยายที่ตองแจงแกนายทะเบยีน

2)2)  กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการแจงตามขอวิธีการและเงื่อนไขในการแจงตามขอ  1)1)
3)3)  กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการครอบครองวิธีการและเงื่อนไขในการครอบครอง  
การใชประโยชนการใชประโยชน  การดูแลการดูแล  การเก็บรักษาการเก็บรักษา  หรือการขนยายหรือการขนยาย      
สมนุไพรควบคมุสมนุไพรควบคมุ

4)4)  กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการวิธีการ  และเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมนุไพรและเงื่อนไขในการศึกษาวิจัยสมนุไพร
ควบคมุควบคมุ



มาตรามาตรา  4545 ((ตอตอ))

5)5) กําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขในการสงออกสมนุไพรวิธีการและเงื่อนไขในการสงออกสมนุไพร  
ควบคมุควบคมุ  เพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคาเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา    
หรือในการจําหนายหรือในการจําหนาย  หรือแปรรูปสมุนไพรควบคมุเพื่อการคาหรือแปรรูปสมุนไพรควบคมุเพื่อการคา

6)6) กําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครองกําหนดการอื่นใดเพื่อคุมครอง  ปองกันปองกัน  หรือระงับหรือระงับ  หรือบรรเทาหรือบรรเทา  
อันตรายอันตราย  หรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแกสมนุไพรควบคมุหรือความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นแกสมนุไพรควบคมุ



กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบงานธุรการและ  
งานวิชาการของคณะกรรมการคุมครอง ฯ ไดดําเนินการ
คนควาขอมูลทางวิชาการของสมุนไพร จํานวน ๙ ชนิด ไดแก 
กฤษณา สํารอง กวาวเครือ กํายาน จันทนแดง เทพทาโร เรว 
หัวรอยรู ชะมด และมอบใหภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร   
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูคนควาและ
วิเคราะหขอมูลสมุนไพรขางตน 



ผลจากการคนควาและวิเคราะหขอมูลพบวา กลุมสมุนไพรที่
เรียกวา “ กวาวเครือ ” ไดแก กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง และ
กวาวเครือดํา ควรเปนสมุนไพรชนิดแรกที่ประกาศใหเปนสมุนไพร
ควบคุม โดยเห็นวา “ กวาวเครือ ” ครอบคลุมหลักเกณฑทั้งสาม
ประการกลาวคือ

1) เปนสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือวิจัย
2) เปนสมุนไพรที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
3) เปนสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธ



ดังนั้นดังนั้น   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข   โดยโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาคําแนะนําของคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทยการแพทยแผนไทย   จึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่องเรื่อง  สมุนไพรควบคุมสมุนไพรควบคุม  ((กวาวเครือกวาวเครือ)) พพ..ศศ.. 25492549  ขึ้นขึ้น  โดยโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดลงนามรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขไดลงนาม    เมื่อวันที่เมื่อวันที่  1111  
มกราคมมกราคม   25492549  และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่      
33  กุมภาพันธกุมภาพันธ  25492549 ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่ซึ่งจะมีผลบังคับใชในวันที่  22  สิงหาคมสิงหาคม  
25492549  เปนตนไปเปนตนไป  



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่งสมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
พ.ศ. 2549 ครอบคลุมถึงหลักการ  3 ประการ    ตาม
เจตนารมณของกฎหมาย คือ

1) คุมครองกวาวเครือมิใหสูญพันธ
2) กรณีนํากวาวเครือไปศึกษาวิจัยใหมีการแบงปนผลประโยชน

แกชุมชนที่เปนแหลงกําเนิดของกวาวเครือ
3) สงเสรมิใหมีการปลูกและพัฒนาพันธุกวาวเครือ



ผลพลอยไดของการออกประกาศฉบับนี้ผลพลอยไดของการออกประกาศฉบับนี้      ทําใหทําให  

1)1)  ไดรับทราบความรูใหมเกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณที่มีความไดรับทราบความรูใหมเกี่ยวกับจํานวนหรือปริมาณที่มีความ
เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในการครอบครองเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันในการครอบครอง   เพื่อการใชประโยชนเพื่อการใชประโยชน  
การดูแลการดูแล  การเก็บรักษาหรือการขนยายการเก็บรักษาหรือการขนยาย  และและ

2)2)  มีแนวทางการแบงปนผลประโยชนตอบแทนคืนใหชุมชนที่เปนมีแนวทางการแบงปนผลประโยชนตอบแทนคืนใหชุมชนที่เปน
ถิ่นกําเนิดของสมุนไพรกวาวเครือถิ่นกําเนิดของสมุนไพรกวาวเครือ   และยังเปนประโยชนสําหรับหนวยงานและยังเปนประโยชนสําหรับหนวยงาน
ของรัฐในการใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินงานตอไปของรัฐในการใชเปนขอมูลสําหรับการดําเนินงานตอไป  



สาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขสาระสําคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรือ่งเรือ่ง  สมนุไพรสมนุไพร
ควบคุมควบคุม  ((กวาวเครือกวาวเครือ))  พพ..ศศ.. 25492549

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) 
พ.ศ. 2549 ครอบคลุมสมุนไพรในวงศ Leguminosae วงศยอย Papilionoideae
3 ชนิด ดังนี้ 

1) กวาวเครือขาว 2 พันธุ (variety) ไดแก
1.1 กวาวเครือขาวชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pueraria candollei

Graham ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham
1.2 กวาวเครือขาวชนิดที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Pueraria candollei

Graham ex Benth. var. candollei



2) กวาวเครือแดง ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Butea superba Roxb.

3) กวาวเครือดํา ที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Mucuna macrocarpa Wall. 

ทั้งนี้กวาวเครือดังกลาว ใหหมายความรวมถึงกวาวเครือที่เรียกชื่อตาม
ชื่อทองถิ่นตาง ๆ เชน เครือเขาปู  ตาลานเครือ  จานเครือ  ตานจอมทอง    
ทองเครือ  โพตะกู  เถาฮอม  เบงเก  มะบาแมง   ยางดํา  สะบาลิง  สะบาลิงดํา  
หมักบาลืมดํา  แฮนเฮาหอม  เปนตน และหมายความรวมถึง หัว  รากใตดิน  
หรือสวนใดสวนหนึ่งของกวาวเครือดวย  ไมรวมถึงกวาวเครือที่ประกอบเปน
ตํารับยาแลว



ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวไดกําหนดจํานวนหรือปริมาณประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกลาวไดกําหนดจํานวนหรือปริมาณ
การครอบครองกวาวเครือการครอบครองกวาวเครือ   โดยผูที่มีโดยผูที่มีกวาวเครือที่มีแหลงที่มาตามธรรมชาติกวาวเครือที่มีแหลงที่มาตามธรรมชาติ
เกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดเกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่กําหนด  ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้  จะตองแจงตอนายทะเบียนจะตองแจงตอนายทะเบียน  
((อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก   และและ
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด))

1)1)  ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม   ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย   ผูประกอบโรคศิลปะสาขาผูประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตการแพทยแผนไทยประยุกต  และหมอพื้นบานและหมอพื้นบาน

เกินเกิน  44  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนกัแหง
เกินเกิน  88  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง
เกินเกิน  1212  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  4040  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือดํากวาวเครือดํา
เกินเกิน  8080  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือแดงกวาวเครือแดง
เกินเกิน  120120  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือขาวกวาวเครือขาว



2) หนวยงาน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ทั้งของรัฐและ
เอกชน

เกินเกิน  88  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง
เกินเกิน  1616  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง
เกินเกิน  2424  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  8080  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือดํากวาวเครือดํา
เกินเกิน  160160  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือแดงกวาวเครือแดง
เกินเกิน  240240  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือขาวกวาวเครือขาว

3) โรงงานอุตสาหกรรม  สถานที่สงออกหรือนําเขากวาวเครือ

เกินเกิน  4040  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง
เกินเกิน  8080  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  120120  กก..กก..
น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  400400  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือดํากวาวเครือดํา
เกินเกิน  800800  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือแดงกวาวเครือแดง

เกินเกิน  1,2001,200  กก..กก..
น้ําหนักสดน้ําหนักสด

กวาวเครือขาวกวาวเครือขาว



4) เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

เกินเกิน  22  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  44  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  66  กก..กก..น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  2020  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือดํากวาวเครือดํา

เกินเกิน  4040  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือแดงกวาวเครือแดง

เกินเกิน  6060  กก..กก..น้ําหนักสดน้ําหนักสดกวาวเครือขาวกวาวเครือขาว



สําหรับผูที่มีกวาวเครือที่มีแหลงที่มาจากการเพาะปลูก เกินกวาจํานวน
หรือปริมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้ จะตองแจงตอนายทะเบียน 

เกินเกิน  400400  กก..กก..
น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  800800  กก..กก..
น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  1,2001,200  กก..กก..
น้ําหนักแหงน้ําหนักแหง

เกินเกิน  4,0004,000  กก..กก..
น้ําหนักสดน้ําหนักสด

กวาวเครือดํากวาวเครือดํา

เกินเกิน  8,0008,000  กก..กก..
น้ําหนักสดน้ําหนักสด

กวาวเครือแดงกวาวเครือแดง

เกินเกิน  12,00012,000  กก..กก..
น้ําหนักสดน้ําหนักสด

กวาวเครือขาวกวาวเครือขาว



หากเปนผูปลูกกวาวเครือ เพื่อการศึกษาวิจัยหรือสงออก  
การจําหนายหรือแปรรูปเพื่อการคา  จะตองแจงเนื้อที่  บริเวณ  และ
ปริมาณการปลูก ตอนายทะเบียน   โดยในกรณีนี้ไมมีการกําหนด
จํานวนหรือปริมาณ  ดังนั้น ไมวาจะเพาะปลูกจํานวนหรือปริมาณ
เทาใดก็ตามก็ตองแจงทั้งสิ้น



สถานที่แจง
1) ในกรุ ง เ ทพมหานคร  แจ งต อน ายทะ เบี ยนกลา ง 

(อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก)
ณ  สํานักงานนายทะเบียนกลาง (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก)

2) ในจังหวัดอื่น  แจงตอนายทะเบียนจังหวัด (นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด) ณ  สํานักงานนายทะเบียนจังหวัด (สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด)

ทั้งนี้ ใหแจงตอนายทะเบียนทองที่ที่ตนมีกวาวเครือ



1) แจงการครอบครองตอนายทะเบียน กรณีมีไวในการครอบครอง
ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษาหรือ ขนยาย

2) กรณีนํากวาวเครือจากแหลงธรรมชาติไปใชประโยชนเพื่อการ
ศึกษาและสงออก จําหนายหรอืแปรรูป ตองมีการปลกูทดแทน
ในพื้นที่เดิมใหไดจํานวนหรือปรมิาณที่ไมนอยกวาจํานวนหรอื
ปรมิาณที่นําไปใช

3) เปนประกาศฉบับแรก และใชเปนแนวทางการปฏิบัติตามของ
นายทะเบยีน และ เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

  มาตรการสําคัญในการคุมครองและสงเสริมสมุนไพรควบคุมมาตรการสําคัญในการคุมครองและสงเสริมสมุนไพรควบคุม  กวาวเครือกวาวเครือ



1. ผูมอีํานาจหนาที่ดําเนินการ
1.1 นายทะเบียนกลาง/นายทะเบียนจังหวัด
1.2 พนกังานเจาหนาที่

2. ผูมผีลกระทบ
2.1 กลุมผูประกอบวิชาชพีเวชกรรม/ผูประกอบวิชาชพีเภสัชกรรม 

ผูประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแผนไทย สาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต  และหมอพื้นบาน

2.2 หนวยงานสถาบนัการศึกษาและสถาบันวิจัยทัง้ภาครัฐและเอกชน
2.3 โรงงานอตุสาหกรรม / ผูประกอบการ
2.4 เกษตรกรและประชาชนทั่วไป

ผูเกี่ยวของตามประกาศผูเกี่ยวของตามประกาศ


