เรื่องเสร็จที่ ๖๐๗/๒๕๔๘
บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เรื่อง อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ในการออกระเบียบเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีหนังสือ ที่ ศธ ๐๒๐๙/๓๒๗๔ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม
๒๕๔๘ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ความวา ดวยพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๖๕ วรรคสาม กํ า หนดให รั ฐ มนตรี อ อกระเบี ย บการลงโทษนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง
กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๘ และเนื่องจากระเบียบดังกลาวใชบังคับกับเด็กที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ แตไม
รวมถึ ง ผู ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะด ว ยการสมรส ตามนั ย มาตรา ๔ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ซึ่ ง ใน
กระทรวงศึกษาธิการมีนักเรียนและนักศึกษาบางสวนมีอายุเกินสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปและตามสภาพ
ความจริงในสถานศึกษาหลายแหงที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะมีนักเรียนที่มีอายุต่ํากวา สิบแปดป
บริบูรณ และมีนักเรียนที่มีอายุเกินสิบแปดปบริบูรณขึ้นไป เรียนอยูในชั้นเดียวกัน หากนักเรียนที่มี
อายุแตกตางกันประพฤติปฏิบัติไมชอบดวยระเบียบก็อาจมีปญหาเรื่องการนําระเบียบมาใชบังคับได
กระทรวงศึกษาธิการจึงขอหารือวา กระทรวงศึกษาธิการจะออกระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษาเพื่อใชบังคับกับนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณ
ขึ้นไป โดยอาศัยอํานาจทั่วไปของรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดหรือไม อยางไร
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) ไดพิจารณาขอหารือดังกลาว ประกอบกับ
ไดรับฟงคําชี้แจงขอเท็จจริงจากผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวง) แลว เห็นวา
การที่ กระทรวงศึ กษาธิ การจะออกระเบี ยบลงโทษนั ก เรียนและนั กศึ กษาซึ่ งมี อายุ ตั้ งแต สิบแปดป
บริบูรณขึ้นไปนั้นจะตองมีกฎหมายใหอํานาจกระทรวงศึกษาธิการในการออกระเบียบเพื่อการนั้นไว
แตโดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ไมมีบทบัญญัติที่
ใหอํานาจในการออกระเบียบดังกลาวไว ฉะนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงไมมีอํานาจออกระเบียบ
เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาเพื่อใชบังคับกับนักเรียนและนักศึกษาซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดป
บริบูรณขึ้นไปได

สงพรอมหนังสือ ที่ นร ๐๙๐๑/๑๑๗๗ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกามีถึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๒
สําหรับมาตรา ๑๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ
เป น บทบัญ ญั ติ ที่ กํ า หนดถึ งหนา ที่ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการในกระทรวงศึ กษาธิ การของรั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการวามีอํานาจหนาที่อยางไร กลาวคือ กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการ และกํ า หนดนโยบาย เป า หมาย และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานใน
กระทรวงศึกษาธิการใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ ซึ่งเปนบทบัญญัติทํานองเดียวกับการกําหนดหนาที่การปฏิบัติราชการในกระทรวง
ของรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่กําหนดกรณีดังกลาวไวในมาตรา ๒๐๒
อันจะเห็นไดวาเปนบทบัญญัติที่กําหนดถึงอํานาจหนาทั่วไปของรัฐมนตรีในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของกระทรวง
อยางไรก็ ตาม การที่นักเรียนและนักศึ กษาจะเขาเรี ยนในสถานศึกษาใดยอมตอ ง
ยอมรับและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษานั้น โดยเฉพาะการกําหนดระเบียบเพื่อดูแลความ
สงบและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหนักเรียนและนักศึกษาที่อยู
รวมกันในสถานศึกษาไดรับการศึกษาอบรมใหเปนผูที่มีความรูความสามารถและมีความประพฤติที่ดี
สามารถอยูรวมกับผูอื่นที่เขามาศึกษาในสถานศึกษานั้นได ดังนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงสามารถอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ
กําหนดเปนนโยบายใหหนวยงานในสังกัดปฏิบัติโดยออกเปนหนั งสือสั่งการหรือหนังสือเวียนให

๑

มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ใหสอดคลองกับนโยบาย
ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ถลงไว ต อ รั ฐ สภา หรื อ ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ า หนดหรื อ อนุ มั ติ โดยจะให มี รั ฐ มนตรี ช ว ยว า การ
กระทรวงศึกษาธิการเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย
๒
มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่งใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน
กระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะ
ใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ฯลฯ
ฯลฯ
๓
โปรดดูเชิงอรรถที่ ๑, ขางตน

๓
สถานศึกษาตางๆ กําหนดเปนระเบียบของสถานศึกษาเพื่อใชบังคับกับนักเรียนและนักศึกษาทั้งหมด
ของสถานศึกษานั้นใหอยูในหลักเกณฑการควบคุมความประพฤติในเกณฑมาตรฐานเดียวกันได

(ลงชื่อ) พรทิพย จาละ
(คุณพรทิพย จาละ)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กันยายน ๒๕๔๘

