
      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กระทรวงศึกษาธกิาร  สํานักงานปลัดกระทรวง กองนติิการ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๖ ภายใน ๑๒๒๒ 
ที่       ศธ  ๐๒๐๔/๕๒๘๕      วันที ่ ๑๒  พฤษภาคม   ๒๕๔๖ 
เรื่อง    ซอมความเขาใจเกีย่วกับการแตงกายและความประพฤตินกัเรยีน 
 
เรียน     อธิบดีและหัวหนาสวนราชการทีม่ีสถานศึกษาในสังกัด 
 
 ดวยกระทรวงศึกษาธกิารเหน็วา เพื่อเปนการสงเสริมคุมครองความประพฤติ จรรยามารยาท         
และการแตงกายของนักเรียนและนกัศึกษาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งสงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับและสนับสนนุเกีย่วกับการแตงกายและความประพฤติ     
ของนักเรียนและนักศึกษา จงึขอชี้แจงและซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ดังนี ้

๑. นักเรียนหรือนกัศึกษาตองประพฤติตนอยูในระเบียบวินยัของโรงเรียนหรือสถานศึกษา            
ที่ตนสงักัดอยู และตองแตงกายหรือแตงเครื่องแบบตามระเบียบขอบังคบัของโรงเรียน รวมทั้งตองไมแตงกาย             
หรือประพฤตตินไมเหมาะสมแกสภาพของนกัเรียนหรือนักศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ ๑            
(พ.ศ. ๒๕๑๕) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของ             
คณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  อนึ่ง การแตงกายของนักเรียน โดยเฉพาะทรงผมของนกัเรียน ซึ่งกฎกระทรวงถือวา                  
ไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียน ไดแก 

(๑) กรณีนักเรียนชาย ดัดผม หรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผม 
(๒) กรณีนักเรียนหญิง ดัดผม หรือไวผมยาวเลยตนคอ แตหากโรงเรียนหรือสถานศึกษา       

ใหไวผมยาวได ก็ใหรวบผมใหเรียบรอย 
 ดังนัน้ โรงเรียนหรือสถานศกึษาจงึอาจพจิารณาผอนคลายระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการ        
ไวทรงผมใหเหมาะสมกับวยัและสภาพของนกัเรียนตามสถานการณปจจุบัน ซึง่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาวได 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. การลงโทษนักเรียนหรือนักศกึษา ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ลงโทษนกัเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเครงครดั และใหคํานงึถึงสทิธิของเด็กและเยาวชนตามระเบยีบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้ 
โรงเรียนหรือสถานศกึษาและผูปกครองรวมมือดูแล สงเสริม คุมครอง และแกไขปญหาความประพฤติของ
นกัเรียนอยางใกลชิด เพื่อพฒันาและสงเสริมใหนักเรียนและนกัศึกษาเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ตอไป 
 จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและแจงเวยีนใหสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที ่๑๓๒ 
ลงวนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

----------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๓๒ ลงวันที่   
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ การแตงกาย และความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนตาม        
ความในขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

(๑) นักเรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และ         
ชายผมรอบศีรษะไมตัดเกรียนชิดผิวหนงั หรือไวหนวดหรอืเครา 
  นักเรียนหญงิตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรยีนหรือสถานศกึษาใดอนุญาต                  
ใหไวยาวเกนิกวานัน้ก็ใหรวบใหเรียบรอย 
  นักเรียนใชเครือ่งสําอาง หรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย 

(๒) เที่ยวเรรอนอยูในที่สาธารณะสถาน หรือทาํลายสมบัติของโรงเรียนหรอืสถานศกึษา           
หรือสาธารณสมบัติ 

(๓) แสดงกิริยา วาจา หรือกระทาํอยางหนึง่อยางใดที่ไมสุภาพ 
(๔) มั่วสุมและกอความเดือดรอนรําคาญอยางหนึ่งอยางใด 
(๕) เลนการพนันซึง่ตองหามตามกฎหมายการพนนั 
(๖) เที่ยวเตรเวลากลางคนืระหวาง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬกิา ของวนัรุงขึ้น                

เวนไวแตไปกบับิดามารดาหรือผูปกครอง หรือไดรับอนญุาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
(๗) สูบบุหรี่ สูบกญัชา หรือเสพสุรา ยาเสพตดิ หรือของมนึเมาอยางอืน่ 
(๘) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมีลักษณะ

คลายคลงึกนั โรงรับจํานํา หรือสถานการณพนนัในระหวางเวลาทีม่ีการเลนการพนนั เวนแตจะเปนผูอาศัยอยู
หรือเยี่ยมญาติสถานทีน่ั้น 

(๙) เขาไปในงานหรืองานรวมสงัสรรค และงานนัน้มีการเตนรําหรือการแสดงซึ่งไมสมควร         
แกสภาพของนักเรียน เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง หรืองานนั้นบิดามารดาผูปกครอง หรือ
สถานศกึษาของนักเรียนคนหนึง่คนใดเปนผูจัด 

(๑๐) เขาไปในสถานคาประเวณ ีเวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในที่นัน้หรือเขาไปเยี่ยมญาติ           
ซึ่งอาศัยอยูในสถานทีน่ั้น 



(๑๑) คบคาสมาคมกับหญิงที่ประพฤติตนเพื่อการคาประเวณ ีเวนแตจะเปนญาติใกลชิด         
กับหญิงนัน้ 

(๑๒) ประพฤติตนในทาํนองชูสาว 
(๑๓) มีวัตถุระเบิดกด็ี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซอนเรนไวเพื่อใชในการประทุษรายก็ด ี
(๑๔) หลบหนีโรงเรียน 

 ขอ ๒ การแตงกายและความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักศกึษาตาม 
ความในขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

(๑) นักศึกษาชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตนีผมหรือไวหนวด        
ไวเครา 
  นักศึกษาหญิงนุงประโปรงสัน้จนชายกระโปรงสูงกวากึ่งกลางสะบาหัวเขาเกนิ ๕ เซนติเมตร 
ขอบกระโปรงต่ํากวาระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ํากวาระดับขอบกระโปรงหรือแตงกายไมเหมาะสมกับ 
สภาพกุลสตรีไทย 
  นักศึกษาใชเครื่องสําอาง หรือส่ิงปลอมเพือ่การเสริมสวย 

(๒) สูบกัญชาหรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอืน่ 
(๓) กระทาํการอนัเปนปฏิปกษตออํานาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือบังคับขูเข็ญ 

ยุยงสงเสริมหรือสนับสนนุใหนกัเรียนหรือนักศึกษากระทําการเชนวานั้น และ 
(๔) ความประพฤติตามขอ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕)(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)  
 

   ใหไว ณ วนัที่ ๒๘ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
                 บญุถิ่น   อัตถากร 
             (นายบุญถิ่น   อัตถากร) 
            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

 
 
หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องดวยไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ              

ฉบับที่ ๑๓๒ ใหสงเสริมคุมครองความประพฤติ จรรยามารยาท และการแตงกายของนกัเรียน
และนักศึกษาใหความเหมาะสมกบัสถานการณปจจุบัน จึงเปนการสมควรกําหนดการแตงกาย
และความประพฤติอันไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนและนักศึกษาขึน้เพื่อใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว 

 
 



กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) 

ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที ่๑๓๒ 
ลงวนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

----------------------- 
 
 อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที ่๑๓๒ ลงวันที่        
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ใหยกเลกิความในขอ  (๑) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความ          
ในประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวนัที ่๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “(๑) นักเรียนชายตัดผมหรอืไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด           
ไวเครา  
  นักเรียนหญงิตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรยีนหรือสถานศกึษาใดอนุญาตใหไว
ยาวเกินกวานัน้ก็ใหรวบใหเรียบรอย 
  นักเรียนใชเครือ่งสําอาง หรือส่ิงปลอมเพื่อการเสริมสวย” 

 
   ใหไว ณ วนัที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘ 
                 เกรียง   กีรติกร 
             (นายเกรียง   กีรติกร) 
   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร 

 
 
หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากสมัยนิยมเปลี่ยนไปสมควรผอนผันให

นักเรียนชายไวผมทีเ่หมาะสมกับวนัและสภาพของนักเรยีนตามสมัยนยิมไดบาง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้   
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