
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดชนิดและจ ำนวนเครือ่งมือ  เครื่องใช ้  
ยำและเวชภัณฑ์  หรือยำนพำหนะที่จ ำเปน็ประจ ำสถำนพยำบำล  (ฉบับที ่ 3)   

พ.ศ.  2565 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๖  วรรคหนึ่ง  มำตรำ  ๑๘  (๓)  และมำตรำ  ๓๕  (๒)   
แห่งพระรำชบัญญัติสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๔๑  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขออกกฎกระทรวงไว้   
ดังต่อไปนี้ 

ให้เพิ่มควำมต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๒  และข้อ  ๑๐/๓  แห่งกฎกระทรวงก ำหนดชนิดและจ ำนวน
เครื่องมือ  เครื่องใช้  ยำและเวชภัณฑ์  หรือยำนพำหนะที่จ ำเป็นประจ ำสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

“ข้อ  ๑๐/๒  โรงพยำบำลผู้สูงอำยุต้องจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยำและเวชภัณฑ์  และ
ยำนพำหนะเฉพำะที่จ ำเป็นประจ ำแต่ละหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรในจ ำนวนที่เหมำะสม
และเพียงพอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคง  ปลอดภัย  และ
ต้องจัดให้เป็นระเบียบสำมำรถค้นหำได้ง่ำย  หรือถ้ำเป็นระบบคอมพิวเตอร์  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ำรอง
เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี 
 (ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพำะทำง 
 (ข) ชุดอุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 (ค) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ 
 (ง) เครื่องชั่งน้ ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย   
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 
 (ก) อุปกรณ์ประจ ำหน่วยบริกำร  ได้แก่  ชุดอุปกรณ ์ ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

ชุดท ำแผลฉีดยำ  ชุดให้ยำผู้ป่วย  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมำะสม  และชุดตรวจร่ำงกำยเบื้องต้น 
 (ข) อุปกรณ์ประจ ำเตียงและห้องผู้ป่วย  ได้แก่  เตียงที่ได้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์  เครื่องดูด 

เสมหะ  ออกซิเจน  อุปกรณ์ช่วยหำยใจ  และระบบเรียกพยำบำล 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



(๔) แผนกผู้ป่วยฉุกเฉินต้องจัดให้มี 
 (ก) ชุดตรวจโรคทั่วไป 
 (ข) ชุดอุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 (ค) เครื่องกระตุกหัวใจ 
 (ง) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ 
 (จ) ชุดใส่ท่อหำยใจและช่วยหำยใจ 
 (ฉ) ชุดและอุปกรณ์ในกำรปฐมพยำบำล  เช่น  กำรล้ำงสำรพิษ  กำรดำมกระดูกเบื้องต้น   

ชุดห้ำมเลือด  ชุดล้ำงท้อง 
 (ช) ชุดรักษำฉุกเฉิน  เช่น  ชุดเจำะปอด  ชุดเจำะคอ  ชุดให้น้ ำเกลือโดยทำงผ่ำเส้นเลือด 

โคมไฟส่องเฉพำะที ่
 (ซ) อ่ำงฟอกมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิดปิดน้ ำ 
 (ฌ) ระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงส ำรอง 
(๕) แผนกเภสัชกรรมต้องจัดให้มี 
 (ก) ตู้เย็นส ำหรับเก็บยำหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ 

วัดอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ 
 (ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทหรือยำเสพติดให้โทษ  ให้มีสถำนที่หรือตู้เก็บ 

ที่มีกุญแจปิดและเปิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 (ค) อุปกรณ์กำรนับเม็ดยำอย่ำงน้อยสองชุด 
 (ง) ตู้หรือชั้นเก็บยำและเวชภัณฑ์อื่น 
(๖) แผนกกำยภำพบ ำบัดต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินและวินิจฉัยทำงกำยภำพบ ำบัด  เช่น   

โกนิโอมิเตอร์  สำยวัดควำมยำว  เครื่องวัดควำมดัน  หูฟัง 
 (ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำกำยภำพบ ำบัด  รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 
 (ค) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ  หรือป้องกันกำรพลัดตกหรือหกล้ม 
(๗) แผนกเทคนิคกำรแพทย์ต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรและน้ ำยำตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 

ของประเภทกำรตรวจวิเครำะห์ที่ให้บริกำร 
 (ข) ตู้เย็นส ำหรับเก็บรักษำสิ่งตัวอย่ำงและน้ ำยำส ำหรับกำรตรวจวิเครำะห์ 
(๘) แผนกรังสีวิทยำต้องจัดให้มี 
 (ก) อุปกรณ์วัดและป้องกันอันตรำยจำกรังสี 
 (ข) เครื่องเอกซเรย์ที่ได้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์ 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



 (ค) ชุดอุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพอย่ำงน้อยหนึ่งชุด 
 (ง) เครื่องล้ำงฟิล์ม 
 (จ) ตู้อ่ำนฟิล์มหรืออุปกรณ์อ่ำนฟิล์มระบบดิจิทัล 
 (ฉ) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ 
 (ช) ระบบไฟสัญญำณเตือนขณะเครื่องเอกซเรย์ท ำงำน 
(๙) แผนกอำยุรศำสตร์ต้องจัดให้มี 
 (ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 

ที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน  วินิจฉัย  และกำรรักษำโรคหรือกลุ่มอำกำรผู้สูงอำยุ 
 (ข) ชุดอุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 (ค) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ 
 (ง) เครื่องชั่งน้ ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย 

(๑๐) แผนกโภชนำกำรต้องจัดให้มี 
 (ก) โต๊ะเตรียมอำหำรที่สะอำด 
 (ข) อุปกรณ์  เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในกำรประกอบอำหำรและจัดส่งอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ 
 (ค) อุปกรณ์ระบำยอำกำศ  เครื่องดูดควัน  และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน 
 (ง) ตู้เก็บอำหำรที่สะอำดและมิดชิด 
 (จ) เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร 
(๑๑) กำรบริกำรออร์โธปิดิคส์ต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ

ที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน  วินิจฉัย  และกำรรักษำทำงออร์โธปิดิคส์ 
(๑๒) กำรบริกำรจิตเวชต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 

ที่ใช้ในกำรตรวจประเมิน  วินิจฉัย  และกำรรักษำทำงจิตเวช 
(๑๓) กำรบริกำรส่งเสริมสุขภำพต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องชั่งน้ ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย 
 (ข) คู่มือและเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมสุขภำพ 
(๑๔) กำรบริกำรทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 

ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินหรือวินิจฉัยด้ำนทันตกรรม 
(๑๕) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วยต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมำะสมและจ ำเป็นส ำหรับ

กำรดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 
(๑๖) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำด 
 (ข) อ่ำงและบริเวณที่เพียงพอส ำหรับล้ำงและเตรียมเครื่องมือ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๔๐   ตอนที่   ๒    ก ราชกิจจานุเบกษา ๖   มกราคม   ๒๕๖๖



 (ค) หม้อต้ม  หม้อนึ่ง  หรือหม้อนึ่งอบควำมดันหรือระบบฆ่ำเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภำพ 
ในกำรฆ่ำเชื้อ 

 (ง) ตู้ที่มิดชิดส ำหรับเก็บเครื่องมือที่ปรำศจำกเชื้อแล้ว  และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งำน 
 (จ) ตู้เสื้อผ้ำและบริเวณส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำและรองเท้ำ 
 (ฉ) อุปกรณ์ส ำหรับตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปรำศจำกเชื้อ 
 (ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอำด 
 (ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 
 (ฌ) ระบบกำรก ำจัดขยะติดเชื้อ 
(๑๗) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียต้องจัดให้มีมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
(๑๘) ระบบไฟฟ้ำส ำรองต้องจัดให้มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำมีก ำลังเพียงพอส ำหรับอุปกรณ์ที่จ ำเป็นและ 

ติดตั้งไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินตำมจุดที่จ ำเป็น 
(๑๙) ระบบน้ ำส ำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ ำส ำรองขนำดที่เพียงพอส ำหรับกำรใช้ที่จ ำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นเพ่ิมเติมจำกวรรคหนึ่ง  โรงพยำบำล

ผู้สูงอำยุต้องจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยำและเวชภัณฑ์เฉพำะที่จ ำเป็นประจ ำแต่ละหน่วยบริกำรและ
ระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพิ่มเติมในจ ำนวนที่เหมำะสมและเพียงพอเช่นเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๖  
วรรคสอง  (๑)  (๒)  (๓)  (๗)  (๘)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๐/๓  โรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุต้องจัดให้มีเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยำและเวชภัณฑ์   
และยำนพำหนะเฉพำะที่จ ำเป็นประจ ำแต่ละหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรในจ ำนวน 
ที่เหมำะสมและเพียงพอ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แผนกเวชระเบียนต้องจัดให้มีตู้หรือชั้นหรืออุปกรณ์เก็บเวชระเบียนที่มั่นคงปลอดภัย  และ
ต้องจัดให้เป็นระเบียบสำมำรถค้นหำได้ง่ำย  หรือถ้ำเป็นระบบคอมพิวเตอร์  ต้องจัดให้มีระบบข้อมูลส ำรอง
เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย 

(๒) แผนกผู้ป่วยนอกต้องจัดให้มี 
 (ก) ชุดตรวจโรคทั่วไปและชุดตรวจโรคเฉพำะทำง 
 (ข) ชุดอุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
 (ค) เครื่องดูดเสมหะ  ออกซิเจน  และอุปกรณ์ช่วยหำยใจ 
 (ง) เครื่องชั่งน้ ำหนักและที่วัดส่วนสูงของร่ำงกำย 
(๓) แผนกผู้ป่วยในต้องจัดให้มี 
 (ก) อุปกรณ์ประจ ำหน่วยบริกำร  ได้แก่  ชุดอุปกรณ ์ ยำและเวชภัณฑ์ในกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ  

ชุดท ำแผลฉีดยำ  ชุดให้ยำผู้ป่วย  ตู้เก็บเวชภัณฑ์ที่เหมำะสม  และชุดตรวจร่ำงกำยเบื้องต้น 
 (ข) อุปกรณ์ประจ ำเตียงและห้องผู้ป่วย  ได้แก่  เตียงที่ได้มำตรฐำนทำงกำรแพทย์  เครื่องดูด 

เสมหะ  ออกซิเจน  อุปกรณ์ช่วยหำยใจ  และระบบเรียกพยำบำล 
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(๔) แผนกเภสัชกรรมต้องจัดให้มี 
 (ก) ตู้เย็นส ำหรับเก็บยำหรือเวชภัณฑ์อื่นหรือตู้ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิพร้อมเทอร์โมมิเตอร์ 

วัดอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ 
 (ข) ในกรณีที่มีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำทหรือยำเสพติดให้โทษ  ให้มีสถำนที่หรือตู้เก็บ 

ที่มีกุญแจปิดและเปิดอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 (ค) อุปกรณ์กำรนับเม็ดยำอย่ำงน้อยสองชุด 
 (ง) ตู้หรือชั้นเก็บยำและเวชภัณฑ์อื่น 
(๕) แผนกกำยภำพบ ำบัดต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินและวินิจฉัยทำงกำยภำพบ ำบัด  เช่น   

โกนิโอมิเตอร์  สำยวัดควำมยำว  เครื่องวัดควำมดัน  หูฟัง 
 (ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำกำยภำพบ ำบัด  รวมถึงเครื่องมือไฟฟ้ำและ

อิเล็กทรอนิกส์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 
 (ค) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรช่วยเหลือผู้สูงอำยุ  หรือป้องกันกำรพลัดตกหรือหกล้ม 
(๖) แผนกกิจกรรมบ ำบัดต้องจัดให้มี   
 (ก) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินและวินิจฉัยทำงกิจกรรมบ ำบัด 
 (ข) เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในกำรท ำกิจกรรมบ ำบัด 
(๗) แผนกโภชนำกำรต้องจัดให้มี 
 (ก) โต๊ะเตรียมอำหำรที่สะอำด 
 (ข) อุปกรณ์  เครื่องมือหรือเครื่องใช้ในกำรประกอบอำหำรและจัดส่งอำหำรที่ถูกสุขลักษณะ   
 (ค) อุปกรณ์ระบำยอำกำศ  เครื่องดูดควัน  และอุปกรณ์ป้องกันแมลงและสัตว์รบกวน 
 (ง) ตู้เก็บอำหำรที่สะอำดและมิดชิด 
 (จ) เครื่องแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ตำมหลักสุขำภิบำลอำหำร 
(๘) กำรบริกำรเทคนิคกำรแพทย์ต้องจัดให้มีเครื่องมือ  อุปกรณ ์ ยำและเวชภัณฑ์ตำมมำตรฐำน

กำรประกอบวิชำชีพ 
(๙) กำรบริกำรรังสีวิทยำต้องจัดให้มีเครื่องมือ  อุปกรณ์  ยำและเวชภัณฑ์ตำมมำตรฐำน 

กำรประกอบวิชำชีพ 
(๑๐) กำรบริกำรทันตกรรมต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรประกอบวิชำชีพ 

ที่ใช้ในกำรตรวจประเมินหรือวินิจฉัยด้ำนทันตกรรม 
(๑๑) ระบบดูแลและส่งต่อผู้ป่วยต้องจัดให้มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เหมำะสมและจ ำเป็นส ำหรับ

กำรดูแลและส่งต่อผู้ป่วย 
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(๑๒) ระบบควบคุมกำรติดเชื้อต้องจัดให้มี 
 (ก) เครื่องมือและอุปกรณ์ในกำรท ำควำมสะอำด 
 (ข) อ่ำงและบริเวณที่เพียงพอส ำหรับล้ำงและเตรียมเครื่องมือ 
 (ค) หม้อต้ม  หม้อนึ่ง  หรือหม้อนึ่งอบควำมดันหรือระบบฆ่ำเชื้อด้วยแก๊สที่มีประสิทธิภำพ 

ในกำรฆ่ำเชื้อ 
 (ง) ตู้ที่มิดชิดส ำหรับเก็บเครื่องมือที่ปรำศจำกเชื้อแล้ว  และมีเครื่องมือที่พร้อมใช้งำน 
 (จ) ตู้เสื้อผ้ำและบริเวณส ำหรับเจ้ำหน้ำที่เปลี่ยนเสื้อผ้ำและรองเท้ำ 
 (ฉ) อุปกรณ์ส ำหรับตรวจสอบประสิทธิภำพกำรปรำศจำกเชื้อ 
 (ช) รถเข็นรับส่งสิ่งของสะอำด 
 (ซ) รถเข็นรับส่งสิ่งของใช้แล้ว 
 (ฌ) ระบบกำรก ำจัดขยะติดเชื้อ 
(๑๓) ระบบบ ำบัดน้ ำเสียต้องจัดให้มีมำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
(๑๔) ระบบไฟฟ้ำส ำรองต้องจัดให้มีเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำมีก ำลังเพียงพอส ำหรับอุปกรณ์ที่จ ำเป็น 

และติดตั้งไฟแสงสว่ำงฉุกเฉินตำมจุดที่จ ำเป็น 
(๑๕) ระบบน้ ำส ำรองต้องจัดให้มีที่เก็บกักน้ ำส ำรองขนำดที่เพียงพอส ำหรับกำรใช้ที่จ ำเป็น 
ในกรณีที่มีหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรอื่นเพ่ิมเติมจำกวรรคหนึ่ง  โรงพยำบำล 

ส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุต้องจัดให้มี เครื่องมือ  เครื่องใช้   ยำและเวชภัณฑ์เฉพำะที่จ ำเป็นประจ ำ 
แต่ละหน่วยบริกำรและระบบสนับสนุนกำรให้บริกำรเพ่ิมเติมในจ ำนวนที่ เหมำะสมและเพียงพอ  
เช่นเดียวกับที่ก ำหนดไว้ในข้อ  ๖  วรรคสอง  (๑)  (๒)  (๓)  (๗)  (๘)  (๑๐)  และ  (๑๑)  โดยอนุโลม” 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  9  พฤศจกิำยน  พ.ศ.  ๒๕๖5 

สำธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข  ปฏบิัตริำชกำรแทน 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสขุ 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงก ำหนด
ลักษณะของสถำนพยำบำลและลักษณะกำรให้บริกำรของสถำนพยำบำล  พ.ศ.  ๒๕๕๘  เพ่ือแยกโรงพยำบำล
ผู้สูงอำยุออกจำกโรงพยำบำลเฉพำะประเภทผู้ป่วย  และเพ่ิมโรงพยำบำลส่งเสริมฟ้ืนฟูผู้สูงอำยุ  สมควรก ำหนด
ชนิดและจ ำนวนเครื่องมือ  เครื่องใช้  ยำและเวชภัณฑ์  หรือยำนพำหนะที่จ ำเป็นประจ ำสถำนพยำบำลดังกล่ำว
ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  จึงจ ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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