แนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ.2549
การปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนของประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพร
ควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 ใหถูกตองและมีประสิทธิภาพตามที่ประกาศกําหนดนั้น นาย
ทะเบียนหรือเจาหนาที่ และผูที่เกี่ยวของ จําเปนจะตองศึกษาและทําความเขาใจแนวทางและขัน้ ตอน
ดังนี้

1. การแจงการครอบครองและการแจงการปลูกกวาวเครือตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
1.1 การเตรียมการกอนการแจง
ใหเจาหนาที่ดําเนินการประชาสัมพันธตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพร
ควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549 เพื่อใหผูเกี่ยวของดําเนินการสํารวจกวาวเครือที่มีไวในครอบครอง
ดังนี้
1.1.1 กรณีครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขนยายกวาวเครือในจํานวนหรือ
ปริมาณเกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่ประกาศกําหนดดังตอไปนี้ จะตองแจงการครอบครองตอนาย
ทะเบียน
1.1.1.1 ผู ครอบครอง ใชประโยชน ดู แ ล เก็ บรั ก ษา หรือขนยา ยกวาวเครื อที่ มี
แหลงที่มาตามธรรมชาติ
- สํ า หรั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรม ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ผู
ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทย ผูประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทยแผนไทยประยุกต
และหมอพื้นบาน
มีกวาวเครือขาว

น้ําหนักแหงเกิน 12 กิโลกรัม
น้ําหนักสดเกิน 120 กิโลกรัม

มีกวาวเครือแดง น้ําหนักแหงเกิน
8 กิโลกรัม
น้ําหนักสดเกิน
80 กิโลกรัม
มีกวาวเครือดํา

น้ําหนักแหงเกิน
4 กิโลกรัม
น้ําหนักสดเกิน 40 กิโลกรัม
- สําหรับหนวยงาน สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน

มีกวาวเครือขาว

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

24 กิโลกรัม
240 กิโลกรัม

มีกวาวเครือแดง

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

16 กิโลกรัม
160 กิโลกรัม

มีกวาวเครือดํา

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

8 กิโลกรัม
80 กิโลกรัม

- สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม สถานที่สงออกหรือนําเขากวาวเครือ
มีกวาวเครือขาว

น้ําหนักแหงเกิน 120
น้ําหนักสดเกิน 1,200

กิโลกรัม
กิโลกรัม

มีกวาวเครือแดง

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

80
800

กิโลกรัม
กิโลกรัม

มีกวาวเครือดํา

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

40
400

กิโลกรัม
กิโลกรัม

- สําหรับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
มีกวาวเครือขาว

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

6
60

กิโลกรัม
กิโลกรัม

มีกวาวเครือแดง

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

4
40

กิโลกรัม
กิโลกรัม

มีกวาวเครือดํา

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

2
20

กิโลกรัม
กิโลกรัม

1.1.1.2 ผู ครอบครอง ใชประโยชน ดูแ ล เก็ บรั ก ษา หรือขนย า ยกวาวเครือที่ มี
แหลงที่มาจากการเพาะปลูก ใชจํานวนหรือปริมาณเดียวกัน ดังนี้
มีกวาวเครือขาว

น้ําหนักแหงเกิน 1,200
น้ําหนักสดเกิน 12,000

กิโลกรัม
กิโลกรัม

มีกวาวเครือแดง

น้ําหนักแหงเกิน

กิโลกรัม

800

มีกวาวเครือดํา

น้ําหนักสดเกิน

8,000

กิโลกรัม

น้ําหนักแหงเกิน
น้ําหนักสดเกิน

400
4,000

กิโลกรัม
กิโลกรัม

1.1.2 กรณีปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือสงออก ไมวาเพื่อการคาหรือมิใชเพื่อ
การคา หรือจําหนาย หรือแปรรูปกวาวเครือเพื่อการคา จะตองแจงการปลูกตอนายทะเบียนทุกกรณี
ไมวาจะมีจํานวนหรือปริมาณเทาใด
1.2 การแจงการครอบครองและการแจงการปลูก
1.2.1 ใหผูที่มีกวาวเครือไวในครอบครองเกินกวาจํานวนหรือปริมาณที่ประกาศกําหนด
และผูที่ปลูกกวาวเครือ ขอรับแบบแจงการครอบครองฯ (แบบ ภ.ท.๓) หรือแบบแจงการปลูกฯ
(แบบ ภ.ท.๕) แลวแตกรณี ไดที่สํานักงานนายทะเบียนทุกแหง (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด) หรือ Download จาก Web Site
ของกรมพัฒนาการแพทย แผนไทยและการแพทยทางเลือก (www.dtam.moph.go.th)
1.2.2 การยื่นแบบแจง ใหยื่นพรอมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1.2.2.1 การแจงการครอบครอง
(1) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- สําเนาทะเบียนบาน
- แผนที่แสดงที่ตั้งของแหลงที่จัดเก็บ/ปลูกสมุนไพร
- สําเนาใบประกอบวิชาชีพ (กรณีเปนผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู
ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม)
- สําเนาใบประกอบโรคศิลปะ (กรณีเปนผูประกอบโรคศิลปะ)
(2) นิติบุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูมีอํานาจลง
ชื่อแทน
นิ ติ บุ ค คลซึ่ง เป น ฉบับ ป จ จุ บั น โดยมี คํ ารั บ รองของผู มี อํ า นาจให คํ า
รับรอง
ตามกฎหมายไมเกินหกเดือนนับวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
- แผนที่แสดงที่ตั้งของแหลงที่จัดเก็บ/ปลูกสมุนไพร
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการ

(3) หนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยทั้งของรัฐและเอกชน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- แผนที่แสดงที่ตั้งของแหลงที่จัดเก็บ/ปลูกสมุนไพร
- แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
กรณีตาม (1) (2) และ (3) หากมิไดมายื่นแบบแจงดวยตนเอง จะตองนําหนังสือ
มอบอํานาจพรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูรับ
มอบอํานาจ
มาดวย
1.2.2.2 การแจงการปลูก
(1) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- สําเนาทะเบียนบาน
- แผนที่แสดงสถานที่ปลูกสมุนไพร
(2) นิติบุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาหนังสือรับรองแสดงวัตถุประสงคของนิติบุคคลและผูมีอํานาจลง
ชื่อแทน
นิติบุ คคลซึ่ง เปนฉบับปจ จุบัน โดยมี คํารับรองของผูมีอํานาจใหคํา
รับรอง
ตามกฎหมายไมเกินหกเดือนนับวันที่ออกหนังสือรับรองนั้น
- แผนที่แสดงสถานที่ปลูกสมุนไพร
- แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบกิจการ
(3) หนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- แผนที่แสดงสถานที่ปลูกสมุนไพร
- แผนที่แสดงที่ตั้งของหนวยงาน/สถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย
กรณีตาม (1) (2) และ (3) หากมิไดมายื่นแบบแจงดวยตนเอง จะตองนําหนังสือ
มอบอํานาจพรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูรับ
มอบอํานาจ มาดวย
1.2.3 การยื่นแบบแจง ใหยื่นตอนายทะเบียน ณ สํานักงานนายทะเบียนทองที่ที่มีกวาวเครือ
กลาวคือ

1.2.3.1 ในกรุ ง เทพมหานคร ให ยื่ น ต อ นายทะเบี ย นกลาง (อธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก) ณ สํานักงานนายทะเบียนกลาง (กรมพัฒนาการแพทย
แผนไทยและการแพทยทางเลือก)
1.2.3.2 ในจั งหวั ด อื่น ใหยื่ น ต อนายทะเบี ย นจัง หวั ด (นายแพทย ส าธารณสุ ข
จังหวัด)
ณ สํานักงานนายทะเบียนจังหวัด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด)
1.2.4 เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแจง ใหตรวจสอบแบบแจงพรอมเอกสารหลักฐานวาถูกตอง
ครบถวนหรือไม หากเห็นวาถูกตองครบถวน ใหเสนอนายทะเบียนเพื่อออกใบรับแจงใหแกผูแจง
หากเห็นวาไมถูกตองครบถวนใหคืนแบบแจงพรอมเอกสารหลักฐาน พรอมทั้งชี้แจงเหตุผลแกผู
แจงเพื่อนําไปแกไข
1.3 ภายหลังการแจง
1.3.1 ผูไดรับใบแจงจะตองปฏิบัติ ดังนี้
1.3.1.1 แสดงใบรับแจงไวในที่เปดเผย
หมายถึง สามารถนําใบรับแจงมาแสดงตอเจาหนาที่ได เมื่อมีการตรวจสอบ
1.3.1.2 จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดของจํานวนหรือปริมาณการครอบครอง การ
ใชประโยชน การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนยาย รวมตลอดถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง ตาม
แบบ ภ.ท. ๔ หรือ ภ.ท. ๖ โดยขอรับแบบไดที่สํานักงานนายทะเบียนทุกแหง
1.3.1.3 ปดปายแสดงสถานที่เพาะปลูกอยางชัดเจน
หมายถึง มีการจัดทําปายแสดงสถานที่เพาะปลูก โดยอาจนําไปติดไวในบริเวณที่
อยูอาศัยหรือสถานที่ประกอบกิจการ หรือหนวยงาน และสามารถนํามาแสดงตอเจาหนาที่ได เมื่อมี
การตรวจสอบ
1.3.2 นําบัญชีแสดงรายละเอียดที่จัดทํามายื่นตอนายทะเบียน ณ สํานักงานนายทะเบียน
ทองที่ที่ออกใบรับแจงทุกป โดยยื่นภายใน 60 วันหลังจากวันที่ 31 ธันวาคมของแตละป (ภายใน
วันที่ 1 มีนาคม หากเดือนกุมภาพันธปนั้นมี 28 วัน หรือวันที่ 29 กุมภาพันธ หากเดือนกุมภาพันธป
นั้นมี 29 วัน กรณีที่วันสุดทายเปนวันหยุดราชการ ใหนับวันเปดทําการวันแรกเปนวันสุดทาย)

2. แผนภูมิแสดงขั้นตอนการแจงการครอบครองและการแจงการปลูก
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กวาวเครือ) พ.ศ. 2549
ผูครอบครอง ใชประโยชน ดูแล เก็บรักษา หรือขน
ยายกวาวเครือที่มีจํานวนหรือปริมาณเกินกวาที่
ประกาศกําหนด

ผูปลูกกวาวเครือเพื่อการศึกษาวิจัย หรือสงออก
หรือจําหนาย หรือแปรรูปเพื่อการคา

แจงการครอบครองหรือการปลูกตอนายทะเบียนกลางหรือนาย
ทะเบียนจังหวัด โดยรับแบบแจงไดที่สาํ นักงานนายทะเบียนทุกแหง

ในกรุงเทพมหานคร
ยื่นแบบแจงพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอนาย
ทะเบียนกลาง ณ สํานักงานนายทะเบียนกลาง

ในจังหวัดอืน่
ยื่นแบบแจงพรอมดวยเอกสารหลักฐานตอนาย
ทะเบียนจังหวัด ณ สํานักงานนายทะเบียนจังหวัด

เจาหนาทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐานวาถูกตองครบถวนหรือไม
เอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
เสนอนายทะเบียนเพื่อออกใบรับแจง

เอกสารหลักฐานไมถูกตองครบถวน
แจงใหแกไขเปลี่ยนแปลง

แกไขเอกสารหลักฐานถูกตองครบถวน
เสนอนายทะเบียนออกใบรับแจง

ภายหลังไดใบรับแจง
1. แสดงใบรับแจงไวในที่เปดเผย
2. จัดทําบัญชีแสดงรายละเอียดของจํานวนหรือปริมาณการครอบครอง
การใชประโยชน การดูแล การเก็บรักษา หรือการขนยาย
3. ปดปายแสดงสถานที่เพาะปลูก
นําบัญชีแสดงรายละเอียดเสนอตอนายทะเบียน
ภายใน 60 วันนับแตวนั ที่ 31 ธันวาคม ของทุกป

ไมแกไขเอกสารหลักฐาน
ถือวายังมิไดแจงตอ
นายทะเบียน

