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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ)
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยที่ พิ จารณาเห็ น ว ากวาวเครื อเป น สมุ น ไพรที่ มี ค าต อการศึ กษาหรื อวิ จั ย มี ความสํ าคั ญ
ทางเศรษฐกิจ และอาจจะสูญพันธุ เพื่อประโยชนในการคุมครองและสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยืน
มีระบบการจัดเก็บขอมูล และมีการแบงปนผลประโยชนอยางเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ ยวกั บการจํากั ดสิทธิและเสรี ภาพของบุ คคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขโดยคําแนะนําของคณะกรรมการคุม ครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหกวาวเครือเปนสมุนไพรควบคุม
ขอ ๒ กวาวเครือตามขอ ๑ ไดแก
(๑) กวาวเครือขาว ตามชื่อพฤกษศาสตรวา Pueraria candollei Graham & Benth. var. mirifica
(Airy Shaw et Suvatabhandhu) Niyomdham และ Pueraria candollei Graham & Benth. var. candollei
วงศ Leguminosae อนุวงศ Papilionoideae
(๒) กวาวเครือแดง ตามชื่อพฤกษศาสตรวา Butea superba Roxb. วงศ Leguminosae อนุวงศ
Papilionoideae
(๓) กวาวเครือดํา ตามชื่อพฤกษศาสตรวา Mucuna macrocarpa Wall. วงศ Leguminosae
อนุวงศ Papilionoideae
กวาวเครือตามวรรคหนึ่ง ใหหมายถึงกวาวเครือที่เรียกชื่อตามชื่อทองถิ่นตาง ๆ เชน เครือเขาปู
ตาลานเครือ จานเครือ ตานจอมทอง ทองเครือ โพตะกู โพมือ เถาฮอม เบงเก มะบาแมง ยางดํา สะบาลิง
สะบาลิงดํา หมักบาลืมดํา แฮนเฮาหอม เปนตน และใหหมายความรวมถึง หัว รากใตดิน หรือสวนใด
สวนหนึ่งของกวาวเครือดวย แตไมรวมถึงกวาวเครือที่ประกอบเปนตํารับยาแลว
ขอ ๓ ผูครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็ บรักษาหรือขนยายกวาวเครือที่มีแหลงที่ม า
ตามธรรมชาติเกินกวาจํานวนหรือปริมาณดังตอไปนี้ ใหแจงแกนายทะเบียน
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(๑) ผูป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู ป ระกอบวิช าชี พเภสั ช กรรม ผู ประกอบโรคศิ ล ปะ
สาขาการแพทยแผนไทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต และหมอพื้น บาน
จํานวนหรื อปริม าณเกิน ๑๒ กิโลกรัม น้ําหนักแหง หรือ เกิน ๑๒๐ กิโลกรัม น้ําหนัก สดสําหรั บ
กวาวเครือขาว จํานวนหรือปริมาณเกิน ๘ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๘๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับ
กวาวเครือแดง และจํานวนหรือปริมาณเกิน ๔ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๔๐ กิโลกรัมน้ําหนักสด
สําหรับกวาวเครือดํา
(๒) หนวยงาน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน จํานวนหรือปริมาณ
เกิน ๒๔ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๒๔๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือขาว จํานวน
หรือปริมาณเกิน ๑๖ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๑๖๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือแดง
และจํ านวนหรื อปริ มาณเกิ น ๘ กิโลกรั ม น้ําหนักแห ง หรือเกิน ๘๐ กิโลกรั มน้ํ าหนั กสดสํ าหรั บ
กวาวเครือดํา
(๓) โรงงานอุ ต สาหกรรม สถานที่ ส ง ออกหรื อ นํ าเข า กวาวเครือ จํ านวนหรือ ปริ ม าณ
เกิน ๑๒๐ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือขาว จํานวน
หรือปริมาณเกิน ๘๐ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๘๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือแดง
และจํานวนหรือปริมาณเกิน ๔๐ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๔๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับ
กวาวเครือดํา
(๔) เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จํานวนหรือปริมาณเกิน ๖ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน
๖๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือขาว จํานวนหรือปริมาณเกิน ๔ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน
๔๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือแดง และจํานวนหรือปริมาณเกิน ๒ กิโลกรัมน้ําหนักแหง
หรือเกิน ๒๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือดํา
ขอ ๔ ผูครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษาหรือขนยายกวาวเครือที่มีแหลงที่ม า
จากการเพาะปลูก จํานวนหรือปริมาณเกิน ๑,๒๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักแหง หรือเกิน ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
น้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือขาว จํานวนหรือปริ ม าณเกิน ๘๐๐ กิโลกรัม น้ําหนักแหง หรือเกิ น
๘,๐๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือแดง และจํานวนหรือปริมาณเกิน ๔๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักแหง
หรือเกิน ๔,๐๐๐ กิโลกรัมน้ําหนักสดสําหรับกวาวเครือดํา ใหแจงแกนายทะเบียน
ขอ ๕ ผูปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัยหรือสงออก การจําหนายหรือแปรรูปเพื่อการคา
ใหแจงเนื้อที่ บริเวณ และปริมาณการปลูก พรอมดวยหลักฐานแกนายทะเบียน
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ขอ ๖ การแจงตามขอ ๓ ขอ ๔ และขอ ๕ ใหแ จงแกนายทะเบียนภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่ประกาศนี้มีผลใชบังคับ พรอมดวยหลักฐานตามแบบที่คณะกรรมการคุมครองและสงเสริม
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยกําหนด ในกรุงเทพมหานคร ใหแจงแกนายทะเบียนกลาง ณ กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก ในจังหวัดอื่น ใหแจงแกนายทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ในเขตทองที่
ใหนายทะเบียนออกใบรับแจงแกผูแจง
ขอ ๗ ใหนําความในขอ ๓ ขอ ๔ ขอ ๕ และขอ ๖ มาบังคับใชแกผูมีกวาวเครือไวในครอบครอง
เกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่กําหนดกอนวันที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ใชบังคับ
ขอ ๘ ภายหลังการแจง ใหผูไดใบรับแจงปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แสดงใบรับแจงไวในที่เปดเผย
(๒) จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดของจํานวนหรือปริมาณการครอบครอง การใชประโยชน
การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนยาย รวมตลอดถึงกรณีมีการเปลี่ยนแปลงและรายงานจํานวนหรือ
ปริม าณขางตนตามแบบที่คณะกรรมการคุมครองและสงเสริม ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยกําหนด
ตอนายทะเบียนภายใน ๖๐ วัน นับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๓) ใหปดปายแสดงสถานที่เพาะปลูกอยางชัดเจน
(๔) รายงานอื่น ๆ ตามที่นายทะเบียนเห็นสมควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครอง
และสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
ขอ ๙ การศึกษาวิจัยกวาวเครือที่มีแหลงที่มาตามธรรมชาติ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แสดงหนังสือรับแจง (ถามี)
(๒) แสดงใบอนุญาตใหศึกษาวิจัยกวาวเครือ
(๓) จัดทําแผนดําเนินการปลูกทดแทน ณ แหลงที่เปนถิ่น กําเนิดของกวาวเครืออยางนอย
เทาปริมาณที่นําไปใช พรอมรายงานผลการดําเนินการตอนายทะเบียน ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๔) สงโครงการวิจัยที่มีเนื้อหาสาระสําคัญครบถวนตามแบบที่นายทะเบียนกลางกําหนด
(๕) สงสําเนาขอตกลงการแบงปนผลประโยชนใหแกชุมชนที่เปนถิ่นกําเนิดของกวาวเครือ
(๖) สงรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ ณ สํานักงานนายทะเบียนกลางหรือสํานักงานนายทะเบียน
จังหวัดในเขตทองที่
ขอ ๑๐ การศึกษาวิจัยกวาวเครือที่มีแหลงที่มาจากการเพาะปลูก ตองปฏิบัติตามขอ ๙ (๑)
(๒) (๔) และ (๖)
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ในกรณีที่เพาะปลูกในที่สาธารณประโยชนใหมีสําเนาขอตกลงการแบงปนผลประโยชน
ใหแกชุมชนที่เปนผูรับผิดชอบดูแลที่สาธารณประโยชนนั้น
ขอ ๑๑ การสงออกกวาวเครือเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา การจําหนายหรือแปรรูป
กวาวเครือเพื่อการคา ที่มีแหลงที่มาตามธรรมชาติ ตองปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑) แสดงหนังสือรับแจง (ถามี)
(๒) แสดงใบอนุญาตใหสงออกกวาวเครือเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา การจําหนายหรือแปรรูป
กวาวเครือเพื่อการคา
(๓) จัดทําแผนดําเนินการปลูกทดแทน ณ แหลงที่เปน ถิ่น กําเนิดของกวาวเครืออยางนอย
เทาปริมาณที่สงออกเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา การจําหนายหรือแปรรูปเพื่อการคา พรอมรายงานผล
การดําเนินการตอนายทะเบียน ภายใน ๖๐ วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน
(๔) ระบุปริมาณการสงออกเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา การจําหนายหรือแปรรูปเพื่อการคา
(๕) ระบุชนิดและสวนของกวาวเครือ เชน สารสกัด เนื้อเยื่อ หัวสดหรือตากแหง เปนตน
(๖) ระบุ สถานที่ ประกอบกิจ การ หรือ สถานที่ ที่สง ออกเพื่ อการค าและที่ มิใ ช เพื่ อการค า
การจําหนายหรือแปรรูปเพื่อการคา
ขอ ๑๒ การสงออกกวาวเครือเพื่อการคาและที่มิใชเพื่อการคา การจําหนายหรือแปรรูป
กวาวเครือเพื่อการคา ที่มีแหลงที่มาจากการเพาะปลูก ตองปฏิบัติตามขอ ๑๑ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๖)
ขอ ๑๓ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พินิจ จารุสมบัติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข

