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พระราชบัญญตั ิ
เครื่องแบบนกัเรียน 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยเครื่องแบบนักเรียน 
 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให
กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นักเรียน” หมายความวา ผูซึ่งศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูซึ่งศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ

แตไมรวมถึงสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา 
“เครื่องแบบนักเรียน” หมายความวา เครื่องแตงกาย ส่ิงประกอบเครื่องแตงกาย

และเคร่ืองหมายตาง ๆ ที่กําหนดใหนักเรียนแตงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหนักเรียนแตงเคร่ืองแบบนักเรียน 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๒๘ ก/หนา ๔๔/๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ลักษณะของเครื่องแบบนักเรียน วิธีการแตง เง่ือนไขในการแตง และการยกเวน
ไมตองแตงเคร่ืองแบบนักเรียน ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

นักเรียนผูใดไมแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมไดรับยกเวนตามวรรคสองอาจ
ไดรับโทษทางวินัยตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
มาตรา ๖  สถานศึกษาใดมีความประสงคจะขอใชเครื่องแบบนักเรียนเปนอยาง

อ่ืนนอกเหนือจากที่กําหนดตามมาตรา ๕ วรรคสอง ใหย่ืนคําขออนุญาตตอกระทรวงศึกษาธิการ
ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 
มาตรา ๗  ผูใดแตงเคร่ืองแบบนักเรียนโดยไมมีสิทธิที่จะแตงหรือแตงกาย

เลียนแบบเครื่องแบบนักเรียน ถาไดกระทําเพ่ือใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนเปนนักเรียน ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 
มาตรา ๘  บรรดาระเบียบ ประกาศ และคําส่ังที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ที่ ใชบังคับอยู ในวันกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับ  ใหใชบังคับไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ ใน
พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะไดมีการออกระเบียบตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัติ

นี ้
 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
เครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช ๒๔๘๒ ใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม
เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงโดยกําหนดใหมีเครื่องแบบนักเรียนไวเปน
มาตรฐานกลาง เพ่ือประโยชนในการประหยัดและความเปนระเบียบเรียบรอย และสรางวินัยใหแก
นักเรียน รวมทั้งเปนการคุมครอง เพ่ือมิใหบุคคลอื่นแตงเครื่องแบบนักเรียนโดยไมสิทธิที่จะแตง  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปทมา/แกไข 
วศิน/ตรวจ 
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