เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หนา ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
เรื่อง การกําหนดแบบแจงและบัญชีแสดงรายละเอียด
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
โดยที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุน ไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙
ซึ่ ง ออกตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองและส ง เสริ ม ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒
ไดกําหนดใหคณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย มีอํานาจกําหนดแบบ
แจงและบัญชีแสดงรายละเอียด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๖ และขอ ๘ (๒) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศคณะกรรมการคุมครองและสงเสริม ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยฉบับนี้
ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ แบบแจงการครอบครอง ใชประโยชน ดูแ ล เก็บรักษา หรือ ขนยายกวาวเครือ
ใหเปนไปตามแบบ ภ.ท. ๓ ทายประกาศนี้
ขอ ๓ แบบแจงการปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือสงออก การจําหนาย หรือแปรรูป
เพื่อการคา ใหเปนไปตามแบบ ภ.ท. ๔ ทายประกาศนี้

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๘๒ ง

หนา ๒๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ขอ ๔ บัญชีแ สดงรายละเอียด จํานวนหรือปริ ม าณการครอบครอง การใชประโยชน
การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนยายกวาวเครือ ใหเปนไปตามแบบ ภ.ท. ๕ ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ปราชญ บุณยวงศวิโรจน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธานคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

แบบ ภ.ท. ๓
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ ........................................
วันที่ .............................................
ลงชื่อ ............................... ผูรับแบบแจง
แบบแจงการครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยาย
กวาวเครือ
เขียนที่ ..............................................
.........................................................
.........................................................
วันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. .......
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผูแจง
๑.๑ ขาพเจา
นาย/นาง/นางสาว ...................................................... อายุ ........ ป สัญชาติ ............
เลขที่ .........หมูที่ ........ ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................
อํ า เภอ/เขต........................ จั ง หวั ด ............................... รหั ส ไปรษณี ย ..................... โดย
............................................................................... ผูรับมอบอํานาจ ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่
.......... เดือน .................... พ.ศ. ........... โทรศัพท .......................... โทรสาร ............................ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ........................................
................................................... (ชื่ อนิ ติบุค คล) ซึ่ ง จดทะเบี ย นเปน นิติบุ ค คล
ณ ............................................ มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ............... หมู ที่ .... ตรอก/ซอย
.............................. ถนน ................................. ตําบล / แขวง ..........................................อําเภอ / เขต
............................... จั ง หวั ด .......................... รหั ส ไปรษณี ย ..................... โดย
.................................................. ผูมีอํา นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนัง สือรับ รองของสํา นักงาน
ทะ เ บี ย น หุ น ส ว น บ ริ ษั ท ลง วั น ที่ ....... เ ดื อ น ............. ....... พ .ศ . ... .... ไ ด ม อ บ อํ า น า จ ใ ห
................................................... ผูรับ มอบอํา นาจ ปรากฏตามหนัง สือ มอบอํา นาจ ลงวัน ที่ ........ เดือ น
...................... พ.ศ. ........... โทรศัพท .............................. โทรสาร .............................. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)........................................
...................................................................(ชื่ อหนว ยงาน/สถาบัน การศึกษา
สถาบัน วิจัย ) ตั้งอยูเ ลขที่ .......... หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...........................
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต........................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย
...................... โดย ............................................................................ ผูรับมอบอํานาจ ปรากฏตามหนังสือ

มอบอํานาจ ลงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .............. โทรศัพท ........................ โทรสาร ......................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ........................................
๑.๒ ประเภทของผูครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยาย (เลือกเพียงหนึ่งประเภท)
ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย/ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย
แผนไทยประยุกต/หมอพื้นบาน
หนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
โรงงานอุตสาหกรรม/สถานที่สงออกหรือนําเขา
เกษตรกร/ประชาชน
๒. รายละเอียดของกวาวเครือ
การครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยาย
กวาวเครือขาว
แหลงที่มา
แหลงที่มาตามธรรมชาติ
(ระบุสถานที่ที่ไดมา) .....................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
แหลงที่มาจากการเพาะปลูก
(ระบุสถานที่ที่ไดมา)...........................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
วัตถุประสงค ............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
กวาวเครือแดง
แหลงที่มา
แหลงที่มาตามธรรมชาติ
(ระบุสถานที่ที่ไดมา) .....................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
แหลงที่มาจากการเพาะปลูก
(ระบุสถานที่ที่ไดมา)...........................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
วัตถุประสงค ............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

กวาวเครือดํา
แหลงที่มา
แหลงที่มาตามธรรมชาติ
(ระบุสถานที่ที่ไดมา) .....................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
แหลงที่มาจากการเพาะปลูก
(ระบุสถานที่ที่ไดมา)...........................................................................
จํานวน/ปริมาณ .......... กิโลกรัมน้ําหนักแหง ......... กิโลกรัมน้ําหนักสด
วัตถุประสงค ............................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
๓. พรอมกับแบบแจงนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๓.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๓.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรองตามกฎหมายไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น (กรณีเปนนิติบุคคล)
๓.๔ สําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม/เภสัชกรรม)
๓.๕ สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กรณีเปนผูประกอบโรคศิลปะ)
๓.๖ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูรับมอบอํานาจ
และหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)
๓.๗ แผนที่แสดงที่ตั้งของแหลงที่จัดเก็บ/ปลูกกวาวเครือ
๓.๘ แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทําการศึกษาวิจัย/สถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัย/
สถานที่ประกอบกิจการ
๓.๙ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ไดแก ............................................................................
๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลการแจงการครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยายกวาวเครือขางตน
เปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................... ผูแจง
(..............................................)

แบบ ภ.ท. ๔
สําหรับเจาหนาที่
เลขรับที่ ........................................
วันที่ .............................................
ลงชื่อ ............................... ผูรับแบบแจง
แบบแจงการปลูกกวาวเครือ
เพื่อการศึกษาวิจัย หรือสงออก การจําหนาย หรือแปรรูป เพื่อการคา
เขียนที่ ..............................................
.........................................................
.........................................................
วันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. .......
๑. รายละเอียดเกี่ยวกับผูแจง
ขาพเจา
นาย/นาง/นางสาว ...................................................... อายุ ........ ป สัญชาติ ............
เลขที่ .........หมูที่ ........ ตรอก/ซอย ............................ ถนน .......................... ตําบล/แขวง ........................
อํ า เภอ/เขต........................ จั ง หวั ด ............................... รหั ส ไปรษณี ย ..................... โดย
............................................................................... ผูรับมอบอํานาจ ปรากฏตามหนังสือมอบอํานาจ ลงวันที่
.......... เดือน .................... พ.ศ. ........... โทรศัพท .......................... โทรสาร ............................ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail) ........................................
................................................... (ชื่ อนิ ติบุค คล) ซึ่ ง จดทะเบี ย นเปน นิติบุ ค คล
ณ ............................................ มี สํ า นั ก งานใหญ ตั้ ง อยู เ ลขที่ ............... หมู ที่ .... ตรอก/ซอย
.............................. ถนน ................................. ตําบล / แขวง ..........................................อําเภอ / เขต
............................... จั ง หวั ด .......................... รหั ส ไปรษณี ย ..................... โดย
.................................................. ผูมีอํา นาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนัง สือรับ รองของสํา นักงาน
ทะ เ บี ย น หุ น ส ว น บ ริ ษั ท ลง วั น ที่ ....... เ ดื อ น ............. ....... พ .ศ . ... .... ไ ด ม อ บ อํ า น า จ ใ ห
................................................... ผูรับ มอบอํา นาจ ปรากฏตามหนัง สือ มอบอํา นาจ ลงวัน ที่ ........ เดือ น
...................... พ.ศ. ........... โทรศัพท .............................. โทรสาร .............................. จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)........................................
...................................................................(ชื่ อหนว ยงาน/สถาบัน การศึกษา
สถาบัน วิจัย ) ตั้งอยูเ ลขที่ .......... หมูที่ .......... ตรอก/ซอย ............................ ถนน ...........................
ตําบล/แขวง ............................ อําเภอ/เขต........................... จังหวัด .................................. รหัสไปรษณีย
...................... โดย ............................................................................ ผูรับมอบอํานาจ ปรากฏตามหนังสือ

มอบอํานาจ ลงวันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. .............. โทรศัพท ........................ โทรสาร ......................
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ........................................
๒. วัตถุประสงคของการปลูก (เลือกไดมากกวาหนึ่งขอ)
ศึกษาวิจัย
สงออก
จําหนายเพื่อการคา
แปรรูปเพื่อการคา
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับการปลูก
กวาวเครือขาว
สถานที่ปลูก เลขที่ ..................... หมูที่ .......... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................ มีเนื้อที่ ..... ไร ....... งาน
......... ตารางวา โดยปลูกในเนื้อที่ ....... ไร ............. งาน ............. ตารางวา จํานวน ........ ตน
วันที่เริ่มปลูก ...........................................................................................................
กวาวเครือแดง
สถานที่ปลูก เลขที่ ..................... หมูที่ .......... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................ มีเนื้อที่ ..... ไร ....... งาน
......... ตารางวา โดยปลูกในเนื้อที่ ....... ไร ............. งาน ............. ตารางวา จํานวน ........ ตน
วันที่เริ่มปลูก .......................................................................................................
กวาวเครือดํา
สถานที่ปลูก เลขที่ ..................... หมูที่ .......... ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................ มีเนื้อที่ ..... ไร ....... งาน
......... ตารางวา โดยปลูกในเนื้อที่ ....... ไร ............. งาน ............. ตารางวา จํานวน ........ ตน
วันที่เริ่มปลูก .......................................................................................................
๔. พรอมกับแบบแจงนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
๔.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
๔.๒ สําเนาทะเบียนบาน
๔.๓ สําเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ซึ่งเปนฉบับปจจุบัน โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรองตามกฎหมายไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น (กรณีเปนนิติบุคคล)
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูรับมอบอํานาจ
และหนังสือมอบอํานาจ (กรณีมอบอํานาจ)

๔.๕ แผนที่แสดงสถานที่ปลูกกวาวเครือ
๔.๖ แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันการวิจัย/สถานที่ประกอบกิจการ
๔.๗ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ไดแก ............................................................................
๕. ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลการปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือสงออก การจําหนาย หรือแปรรูป เพื่อ
การคาขางตนเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ............................................... ผูแจง
(..............................................)

แบบ ภ.ท. ๕

บัญชีแสดงรายละเอียด
จํานวนหรือปริมาณการครอบครอง การใชประโยชน การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนยายกวาวเครือ
ชื่อ ..........................................................................................................................................................................................................................................
สถานที่ ....................................................................................................................................................................................................................................
วัน เดือน ป การครอบครอง การใชประโยชน การดูแล การเก็บรักษา การขนยาย
น้ําหนักสด (กิโลกรัม)
น้ําหนักแหง (กิโลกรัม)

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

ขาพเจาขอรับรองวาขอมูล จํานวนหรือปริมาณการครอบครอง การใชประโยชน การดูแล การเก็บรักษาหรือการขนยายกวาวเครือตามที่แจง เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ...............................................................................
(.............................................................................)
ขอมูล ณ วันที่ .................................................................
หมายเหตุ : กรอกขอมูลการเปลี่ยนแปลง เชน การขนยายจากสถานที่ใดไปยังสถานที่ใด

