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กฎกระทรวง 
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตน ดังตอไปนี้ 
(๑) หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน 
(๒) เลนการพนัน จัดใหมีการเลนการพนัน หรือมั่วสุมในวงการพนัน 
(๓) พกพาอาวุธหรือวัตถุระเบิด 
(๔) ซื้อ จําหนาย แลกเปลี่ยน เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล สิ่งมึนเมา บุหรี่ หรือ 

ยาเสพติด 
(๕) ลักทรัพย กรรโชกทรัพย ขมขู หรือบังคับขืนใจเพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น 
(๖) กอเหตุทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น เตรียมการหรือกระทําการใด  ๆ  อันนาจะ

กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๗) แสดงพฤติกรรมทางชูสาวซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ 
(๘) เกี่ยวของกับการคาประเวณี 
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(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืน เพ่ือเที่ยวเตรหรือรวมกลุม อันเปนการสรางความ
เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น 

ขอ ๒ ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษากําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตรุนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ โดยที่มาตรา ๖๔ แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหนักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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