
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดใหบ้ริเวณหมู่เกำะกระ  ต ำบลปำกพนังฝัง่ตะวนัออก  อ ำเภอปำกพนัง  จงัหวัดนครศรธีรรมรำช 
เป็นพ้ืนทีคุ่้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

พ.ศ.  2564 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๒๐  แห่งพระรำชบัญญัติ 
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง   พ.ศ.  ๒๕๕๘  รัฐมนตรีว่ำกำร 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรนโยบำย 
และแผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งแห่งชำติออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แนวชำยฝั่งทะเล”  หมำยควำมว่ำ  แนวที่น้ ำทะเลขึ้นสูงสุดตำมปกติทำงธรรมชำติ 
“หน่วยงำนของรัฐ”  หมำยควำมว่ำ  รำชกำรส่วนกลำง  รำชกำรส่วนภูมิภำค  รำชกำรส่วนท้องถิ่น   

รัฐวิสำหกิจที่จัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำชกฤษฎีกำ  องค์กำรมหำชน  และหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
ที่มีกฎหมำยจัดตั้ง   

ข้อ ๒ ให้หมู่เกำะกระ  ต ำบลปำกพนังฝั่งตะวันออก  อ ำเภอปำกพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช   
และพ้ืนที่ทะเลรอบหมู่เกำะดังกล่ำว  ภำยในแนวเขตตำมแผนที่ท้ำยกฎกระทรวง  หมำยเลข  ๑/๔  
หมำยเลข  ๒/๔  หมำยเลข  ๓/๔  และหมำยเลข  ๔/๔  เป็นพ้ืนที่คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่ง   

ข้อ ๓ เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำหนดมำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง   
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่  ให้จ ำแนกพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  เป็น  ๓  บริเวณ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริเวณที่   ๑  ได้แก่   พ้ืนที่บนแผ่นดินนับจำกแนวชำยฝั่งทะเลเข้ำไปในแผ่นดิน 
ของเกำะกระใหญ่  เกำะกระกลำง  และเกำะกระเล็ก 

(๒) บริเวณที่  ๒  ได้แก่  พ้ืนที่ตั้งแต่แนวชำยฝั่งทะเลลงมำจนถึงแนวปะกำรังตำมธรรมชำติ
และบริเวณต่อเนื่อง 

(๓) บริเวณที่  ๓  ได้แก่  พ้ืนที่ทะเลถัดจำกบริเวณที่   ๒  ออกไปภำยในบริเวณเส้นตรง 
ที่เชื่อมต่อจุดพิกัด  ดังนี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 (ก) จุดที่  ๑  ละติจูด  ๘°  ๒๗'  ๒๓.๕๑๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐°  ๔๐'  ๒๙.๖๔๘"  
ตะวันออก 

 (ข) จุดที่  ๒  ละติจูด  ๘°  ๒๗'  ๒๓.๕๑๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐°  ๔๘'  ๑.๑๓๔"  
ตะวันออก 

 (ค) จุดที่  ๓  ละติจูด  ๘°  ๑๘'  ๒๓.๕๑๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐°  ๔๐'  ๒๙.๖๔๘"  
ตะวันออก 

 (ง) จุดที่  ๔  ละติจูด  ๘°  ๑๘'  ๒๓.๕๑๐"  เหนือ  ลองจิจูด  ๑๐๐°  ๔๘'  ๑.๑๓๔"  
ตะวันออก 

ข้อ ๔ ภำยในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ห้ำมกระท ำกำรหรือด ำเนินกิจกรรม  ดังต่อไปนี้   
(๑) พ้ืนที่บริเวณที่  ๑   
 (ก) กำรทิ้งขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ปล่อยน้ ำเสีย  หรือท ำให้เกิดมลพิษที่เป็นกำรท ำลำย  

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมในพื้นที่ 
 (ข) กำรยึดถือหรือครอบครองที่ดิน  รวมตลอดถึงกำรก่นสร้ำง  แผ้วถำง  หรือเผำป่ำ   
 (ค) กำรกระท ำหรือด ำเนนิกจิกรรมใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงสภำพทำงธรรมชำติ 
 (ง) กำรก่อสร้ำง  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือคุ้มครองทรัพยำกร

ทำงทะเลและชำยฝั่ง  หรือเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลซึ่งต้องด ำเนินกำรเท่ำที่จ ำเป็น  
กลมกลืนกับสภำพแวดล้อม  ไม่เป็นกำรท ำลำยสภำพทำงธรรมชำติในลักษณะที่ไม่สำมำรถฟ้ืนฟูกลับมำ 
ได้ดังเดิม  และต้องแจ้งให้อธิบดีทรำบล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
พร้อมยื่นแบบแปลนหรือแผนผังกำรก่อสร้ำงประกอบกำรแจ้งด้วย   

 (จ) กำรเก็บทรัพยำกรธรรมชำติ  หรือกระท ำด้วยประกำรใด ๆ  ให้เป็นอันตรำยต่อสัตว์
และพืช  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือกำรศึกษำวิจัย  โดยแจ้งให้อธิบดี  
ทรำบล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินกำรศึกษำวิจัยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันพร้อมยื่นโครงกำรศึกษำวิจัย  
ประกอบกำรแจ้งด้วย  รวมทั้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

 (ฉ) กำรพักค้ำงคืน  เว้นแต่เป็นกำรพักค้ำงคืนอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติภำรกิจ 
ของหน่วยงำนของรัฐในกำรศึกษำวิจัย  กำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  หรือกำรรักษำ  
ผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล  และได้แจ้งให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบล่วงหน้ำก่อนกำรพักค้ำงคืน  
ไม่น้อยกว่ำสำมวัน  หรือเป็นกำรพักค้ำงคืนเพ่ือควำมปลอดภัยของชีวิต 

 (ช) กำรท่องเที่ยว  เว้นแต่เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถ 
ในกำรรองรับของพ้ืนที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพทำงธรรมชำติเดิม  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดี  
ประกำศก ำหนด 

 (ซ) กำรน ำสัตว์หรือพืชเข้ำไป  เว้นแต่เป็นชนิดพันธุ์สัตว์หรือพืชตำมที่อธิบดีประกำศ
ก ำหนด 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 (ฌ) กำรปลูกพืชหรือต้นไม้  เว้นแต่เป็นชนดิพันธุพื์ชหรอืต้นไมต้ำมที่อธบิดปีระกำศก ำหนด 
(๒) พ้ืนที่บริเวณที่  ๒ 
 (ก) กำรทิ้งขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ปล่อยน้ ำเสีย  หรือท ำให้เกิดมลพิษที่เป็นกำรท ำลำย  

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของแนวปะกำรัง  ซำกปะกำรัง  
กัลปังหำ  หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรัง 

 (ข) กำรกระท ำหรือด ำเนินกิจกรรมใด  ๆ  ที่เป็นกำรท ำลำย  ก่อให้เกิดควำมเสียหำย   
หรืออำจเป็นอันตรำย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของแนวปะกำรงั  ซำกปะกำรัง  กัลปังหำ   
หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรัง  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรัฐเพ่ือกำรศึกษำวิจัย  โดยแจ้งให้ 
อธิบดีทรำบล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินกำรศึกษำวิจัยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันพร้อมยื่นโครงกำรศึกษำวิจัย 
ประกอบกำรแจ้งด้วย  รวมทั้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

 (ค) กำรท ำกำรประมงหรือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง 
 (ง) กำรท่องเที่ยว  เว้นแต่เป็นกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถ 

ในกำรรองรับของพ้ืนที่และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพทำงธรรมชำติเดิม  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดี 
ประกำศก ำหนด  และในกรณีที่เป็นกำรท่องเที่ยวใต้น้ ำให้กระท ำได้ตำมจุดและภำยในเขตที่อธิบดี  
ประกำศก ำหนดเท่ำนั้น 

 (จ) กำรทิ้งสมอ  โดยกรณีที่ประสงค์จะจอดเรือ  ให้กระท ำโดยวิธีกำรผูกเรือกับทุ่นจอดเรือ 
ในบริเวณและวิธีที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

 (ฉ) กำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือทุกประเภท  เว้นแต่เป็นกำรก่อสร้ำงทุ่นหรือเครื่องส ำหรับ 
ผูกจอดเรือหรือโป๊ะเทียบเรือชั่วครำวเพ่ือประโยชน์ในกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง   
หรือเพ่ือประโยชน์ในกำรศึกษำวิจัยของหน่วยงำนของรัฐ  โดยให้ท ำกำรก่อสร้ำงในบริเวณที่จะก่อให้เกิด  
ควำมเสียหำยน้อยที่สุดแก่แนวปะกำรัง  ซำกปะกำรัง  กัลปังหำ  หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรังและต้องแจ้ง 
ให้อธิบดีทรำบล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินกำรก่อสร้ำงไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  พร้อมยื่นแบบแปลนหรือแผนผัง 
กำรก่อสร้ำงประกอบกำรแจ้งด้วย   

(๓) พ้ืนที่บริเวณที่  ๓ 
 (ก) กำรทิ้งขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  ปล่อยน้ ำเสีย  หรือท ำให้เกิดมลพิษที่เป็นกำรท ำลำย  

ก่อให้เกิดควำมเสียหำย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของแนวปะกำรัง  ซำกปะกำรัง  
กัลปังหำ  หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรัง 

 (ข) กำรกระท ำหรือด ำเนินกิจกรรมใด ๆ  ที่เป็นกำรท ำลำย  ก่อให้เกิดควำมเสียหำย   
หรืออำจเป็นอันตรำย  ตลอดจนส่งผลกระทบต่อสภำพแวดล้อมของแนวปะกำรงั  ซำกปะกำรัง  กัลปังหำ   
หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรัง  เว้นแต่เป็นกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนของรั ฐเพ่ือกำรศึกษำวิจัย   
โดยแจ้งให้อธิบดีทรำบล่วงหน้ำก่อนเริ่มด ำเนินกำรศึกษำวิจัยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันพร้อมยื่นโครงกำร  
ศึกษำวิจัยประกอบกำรแจ้งด้วย  รวมทั้งปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๓๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   พฤษภาคม   ๒๕๖๔



 (ค) กำรท ำเหมืองแร่ในทะเล  กำรส ำรวจ  กำรขุดเจำะ  กำรผลิต  และกำรถ่ ำยเทน้ ำมัน
หรือก๊ำซธรรมชำติ 

 (ง) กำรขุด  กำรถมทะเล  หรือกำรขุดลอกร่องน้ ำ 
 (จ) กำรท ำกำรประมงหรือกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประมง  เว้นแต่

กำรท ำกำรประมงโดยใช้เบ็ดมือ 
ควำมในวรรคหนึ่ง  มิให้ใช้บังคับแก่กำรใช้พ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ในรำชกำรของกองทัพเรือ 
ข้อ ๕ โครงกำรศึกษำวิจัยตำมข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  (จ)  (๒)  (ข)  และ  (๓)  (ข)   

อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หัวข้อโครงกำรศึกษำวิจัย 
(๒) คณะผู้ท ำกำรศึกษำวิจัยและบทบำทของนักวิจัยแต่ละคนตำมสัดส่วนกำรศึกษำวิจัย 
(๓) หน่วยงำนหลักและหน่วยงำนสนับสนุนในกำรศึกษำวิจัย 
(๔) วัตถุประสงค์ของโครงกำรศึกษำวิจัย 
(๕) ขอบเขตของโครงกำรศึกษำวิจัย   
(๖) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกโครงกำรศึกษำวิจัย  เช่น  ด้ำนวิชำกำร  ด้ำนนโยบำย   

กำรเผยแพร่ในวำรสำร  และกำรจดสิทธิบัตร  รวมทั้งหน่วยงำนที่น ำผลกำรศึกษำวิจัยไปใช้ประโยชน์   
(๗) แผนกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีหรือผลกำรศึกษำวิจัยสู่กลุ่มเป้ำหมำย 
(๘) วิธีด ำเนินกำรศึกษำวิจัยและสถำนที่เก็บข้อมูล 
(๙) ระยะเวลำท ำกำรศึกษำวิจัยและแผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำรศึกษำวิจัย   

(๑๐) งบประมำณของโครงกำรศึกษำวิจัย   
(๑๑) ผลส ำเร็จและควำมคุ้มค่ำของกำรศึกษำวิจัยที่คำดว่ำจะได้รับ   
ข้อ ๖ หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  (จ)  (๒)  (ข)   

และ  (๓)  (ข)  อย่ำงน้อยต้องมีรำยกำร  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรศึกษำวิจัยที่ได้แจ้งต่ออธิบดี 
(๒) กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรศึกษำวิจัย 
(๓) กำรส่งรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์   
(๔) กำรแบ่งปันผลประโยชน์จำกผลกำรศึกษำวิจัยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในพ้ืนที่

คุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง   
(๕) ข้อปฏิบัติกรณีที่มีกำรเก็บตัวอย่ำงวิจัย   
(๖) กำรระงับโครงกำรศึกษำวิจัย  กรณีที่ผู้ศึกษำวิจัยฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย  

ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกำศ  ค ำสั่ง  หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำย  หรือเป็นอันตรำยต่อทรัพยำกร  
ทำงทะเลและชำยฝั่งหรือทรัพยำกรธรรมชำติอื่น   
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ข้อ ๗ หลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนดตำมข้อ  ๔  วรรคหนึ่ง  (๑)  (ช)  และ  (๒)  (ง)  
กรณีกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  โดยค ำนึงถึงควำมสำมำรถในกำรรองรับของพ้ืนที่และไม่ส่งผลกระทบ  
ต่อสภำพทำงธรรมชำติเดิม  อำจรวมถึงกำรควบคุมจ ำนวนนักท่องเที่ยว  จ ำนวนเรือท่ องเที่ยว   
หรือกำรปิดเกำะเพ่ือให้ทรัพยำกรธรรมชำติเกิดกำรฟ้ืนตัวด้วย 

ข้อ ๘ กำรน ำเรือเข้ำออกในบริเวณตำมข้อ  ๓  (๒)  และ  (๓)  ต้องไม่ก่อให้ เกิด 
ควำมเสียหำยหรือเป็นอันตรำยต่อแนวปะกำรัง  ซำกปะกำรัง  กัลปังหำ  หรือสัตว์น้ ำในแนวปะกำรัง   
และเป็นไปตำมเส้นทำงกำรน ำเรือเข้ำออกที่อธิบดีประกำศก ำหนด 

ข้อ ๙ เพ่ือประโยชน์ในกำรก ำกับดูแลและติดตำมกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่งในพ้ืนที่ตำมข้อ  ๒  ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมำยก ำกับดูแลและติดตำมกำรคุ้มครอง 
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดูแล  ติดตำม  และตรวจสอบกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเล 
และชำยฝั่งที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้  และรำยงำนผลกำรบังคับใช้มำตรกำรคุ้มครองทรัพยำกร  
ทำงทะเลและชำยฝั่ งต่อคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ ง 
จังหวัดนครศรีธรรมรำช  อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๒) สนับสนุนโครงกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชน 
ในกำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู   
และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งตำมหลักเกณฑ์ที่อธิบดีประกำศก ำหนด   

(๓) ให้ข้อมูลและค ำปรึกษำแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือชุมชนในกำรด ำเนินโครงกำร
หรือกิจกรรมเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  กำรบ ำรุงรักษำ  กำรอนุรักษ์  กำรฟ้ืนฟู  และกำรใช้ประโยชน์  
จำกทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕๖4 

วรำวุธ  ศิลปอำชำ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่ปัจจุบันบริเวณหมู่เกาะกระ   
ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์  มีแนวปะการังที่ส าคัญ  เช่น  ปะการังเขากวาง  ปะการังแปรงล้างขวด   
ซึ่งพบแห่งเดียวในบริเวณอ่าวไทย  เป็นแหล่งวางไข่ที่ส าคัญของเต่าทะเล  และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย 
ของชนิดพันธุ์สัตว์หายากและใกล้สูญพันธุ์   เช่น  เต่ากระ  หอยทากบุษราคัม  นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส   
และนกยางจีน  ประกอบกับสภาพทางธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะกระมีความเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกท าลาย
ได้ง่ายจากการด าเนินกิจกรรมของมนุษย์   เช่น  การประมงและการท่องเที่ยว  สมควรก าหนดให้บริเวณ 
หมู่เกาะกระ  ต าบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นพ้ืนที่คุ้มครอง 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  รวมทั้งก าหนดมาตรการคุ้มครอง  เพ่ือสงวนไว้ให้คงอยู่ในสภาพทางธรรมชาติเดิม   
เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและขยายพันธุ์ของปะการังและสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์   และส่งเสริม 
ให้มกีารใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีอย่างยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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