บันทึกขอความ
สวนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวง กองนิติการ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๒๘๖๖ ภายใน ๑๒๒๒
ที่
ศธ ๐๒๐๔/๕๒๘๕
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖
เรื่อง ซอมความเขาใจเกีย่ วกับการแตงกายและความประพฤตินกั เรียน
เรียน

อธิบดีและหัวหนาสวนราชการทีม่ ีสถานศึกษาในสังกัด

ดวยกระทรวงศึกษาธิการเห็นวา เพื่อเปนการสงเสริมคุม ครองความประพฤติ จรรยามารยาท
และการแตงกายของนักเรียนและนักศึกษาใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน รวมทั้งสงเสริมให
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกํากับและสนับสนุนเกีย่ วกับการแตงกายและความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษา จึงขอชี้แจงและซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ดังนี้
๑. นักเรียนหรือนักศึกษาตองประพฤติตนอยูใ นระเบียบวินยั ของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ที่ตนสังกัดอยู และตองแตงกายหรือแตงเครื่องแบบตามระเบียบขอบังคับของโรงเรียน รวมทั้งตองไมแตงกาย
หรือประพฤติตนไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนหรือนักศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๑๕) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ออกตามความในประกาศของ
คณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
อนึ่ง การแตงกายของนักเรียน โดยเฉพาะทรงผมของนักเรียน ซึ่งกฎกระทรวงถือวา
ไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียน ไดแก
(๑) กรณีนักเรียนชาย ดัดผม หรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผม
(๒) กรณีนักเรียนหญิง ดัดผม หรือไวผมยาวเลยตนคอ แตหากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
ใหไวผมยาวได ก็ใหรวบผมใหเรียบรอย
ดังนัน้ โรงเรียนหรือสถานศึกษาจึงอาจพิจารณาผอนคลายระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการ
ไวทรงผมใหเหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียนตามสถานการณปจ จุบัน ซึง่ ไมขดั หรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาวได

๒. การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการ
ลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเครงครัด และใหคํานึงถึงสิทธิของเด็กและเยาวชนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชนโดยสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งนี้
โรงเรียนหรือสถานศึกษาและผูปกครองรวมมือดูแล สงเสริม คุมครอง และแกไขปญหาความประพฤติของ
นักเรียนอยางใกลชิด เพื่อพัฒนาและสงเสริมใหนักเรียนและนักศึกษาเปนพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
ตอไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและแจงเวียนใหสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไป

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
----------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ การแตงกาย และความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักเรียนตาม
ความในขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒
(๑) นักเรียนชายไวผมยาว โดยไวผมขางหนาและกลางศีรษะยาวเกิน ๕ เซนติเมตร และ
ชายผมรอบศีรษะไมตัดเกรียนชิดผิวหนัง หรือไวหนวดหรือเครา
นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต
ใหไวยาวเกินกวานัน้ ก็ใหรวบใหเรียบรอย
นักเรียนใชเครือ่ งสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย
(๒) เที่ยวเรรอนอยูใ นที่สาธารณะสถาน หรือทําลายสมบัติของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
หรือสาธารณสมบัติ
(๓) แสดงกิริยา วาจา หรือกระทําอยางหนึง่ อยางใดที่ไมสุภาพ
(๔) มั่วสุมและกอความเดือดรอนรําคาญอยางหนึ่งอยางใด
(๕) เลนการพนันซึง่ ตองหามตามกฎหมายการพนัน
(๖) เที่ยวเตรเวลากลางคืนระหวาง ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึง ๐๔.๐๐ นาฬิกา ของวันรุงขึ้น
เวนไวแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง หรือไดรับอนุญาตจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา
(๗) สูบบุหรี่ สูบกัญชา หรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอืน่
(๘) เขาไปในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือสถานอื่นใดซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกัน โรงรับจํานํา หรือสถานการณพนันในระหวางเวลาทีม่ ีการเลนการพนัน เวนแตจะเปนผูอาศัยอยู
หรือเยี่ยมญาติสถานทีน่ ั้น
(๙) เขาไปในงานหรืองานรวมสังสรรค และงานนัน้ มีการเตนรําหรือการแสดงซึ่งไมสมควร
แกสภาพของนักเรียน เวนแตไปกับบิดามารดาหรือผูปกครอง หรืองานนั้นบิดามารดาผูปกครอง หรือ
สถานศึกษาของนักเรียนคนหนึง่ คนใดเปนผูจัด
(๑๐) เขาไปในสถานคาประเวณี เวนแตจะเปนผูอาศัยอยูในที่นนั้ หรือเขาไปเยี่ยมญาติ
ซึ่งอาศัยอยูในสถานทีน่ ั้น

(๑๑) คบคาสมาคมกับหญิงที่ประพฤติตนเพื่อการคาประเวณี เวนแตจะเปนญาติใกลชิด
กับหญิงนัน้
(๑๒) ประพฤติตนในทํานองชูสาว
(๑๓) มีวัตถุระเบิดก็ดี หรือมีอาวุธติดตัวหรือซอนเรนไวเพื่อใชในการประทุษรายก็ดี
(๑๔) หลบหนีโรงเรียน
ขอ ๒ การแตงกายและความประพฤติดังตอไปนี้ถือวาไมเหมาะสมแกสภาพของนักศึกษาตาม
ความในขอ ๔ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
(๑) นักศึกษาชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด
ไวเครา
นักศึกษาหญิงนุงประโปรงสัน้ จนชายกระโปรงสูงกวากึ่งกลางสะบาหัวเขาเกิน ๕ เซนติเมตร
ขอบกระโปรงต่ํากวาระดับสะดือ คาดเข็มขัดหลวมต่ํากวาระดับขอบกระโปรงหรือแตงกายไมเหมาะสมกับ
สภาพกุลสตรีไทย
นักศึกษาใชเครื่องสําอาง หรือสิ่งปลอมเพือ่ การเสริมสวย
(๒) สูบกัญชาหรือเสพสุรา ยาเสพติด หรือของมึนเมาอยางอืน่
(๓) กระทําการอันเปนปฏิปกษตอ อํานาจบริหารของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือบังคับขูเข็ญ
ยุยงสงเสริมหรือสนับสนุนใหนกั เรียนหรือนักศึกษากระทําการเชนวานั้น และ
(๔) ความประพฤติตามขอ ๑ (๒) (๓) (๔) (๕)(๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)
ใหไว ณ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๑๕
บุญถิ่น อัตถากร
(นายบุญถิ่น อัตถากร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ผูใชอํานาจของรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องดวยไดมีประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๓๒ ใหสงเสริมคุมครองความประพฤติ จรรยามารยาท และการแตงกายของนักเรียน
และนักศึกษาใหความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน จึงเปนการสมควรกําหนดการแตงกาย
และความประพฤติอันไมเหมาะสมแกสภาพนักเรียนและนักศึกษาขึน้ เพื่อใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาว

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘)
ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒
ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
----------------------อาศัยอํานาจตามความในขอ ๔ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ (๑) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) ออกตามความ
ในประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และใหใชความตอไปนี้แทน
“(๑) นักเรียนชายตัดผมหรือไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด
ไวเครา
นักเรียนหญิงตัดผมหรือไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไว
ยาวเกินกวานัน้ ก็ใหรวบใหเรียบรอย
นักเรียนใชเครือ่ งสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย”
ใหไว ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘
เกรียง กีรติกร
(นายเกรียง กีรติกร)
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากสมัยนิยมเปลี่ยนไปสมควรผอนผันให
นักเรียนชายไวผมทีเ่ หมาะสมกับวันและสภาพของนักเรียนตามสมัยนิยมไดบาง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

