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คําสั่งหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 
ท่ี ๓๐/๒๕๕๙ 

เร่ือง มาตรการในการป(องกันและแก�ไขป,ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 
   

 
โดยท่ีป,ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษาก�อให�เกิดความสูญเสียต�อชีวิต 

ร�างกาย และทรัพย5สิน รวมท้ังเป7นการสร�างความเดือดร�อนให�แก�ประชาชนและสังคม แต�เน่ืองจาก
มาตรการทางกฎหมายท่ีมีอยู�ไม�สามารถป(องกันและแก�ไขป,ญหาได�ทันต�อสถานการณ5 ทําให�เกิด
อุปสรรคในการดําเนินการเพ่ือป(องกันและแก�ไขป,ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา  
จึงจําเป7นต�องกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมอันจะเป7นประโยชน5ต�อการปฏิรูปและจัดระเบียบ
ในสังคม 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห�งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต�อไปน้ี 

 
ข�อ ๑  ให�พนักงานเจ�าหน�าที่ตามหมวด ๗ แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีอํานาจกักตัวนักเรียนและนักศึกษาท่ีก�อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร�ายร�างกายผู�อ่ืน หรือ
เตรียมการเพ่ือก�อเหตุดังกล�าว เป7นการช่ัวคราวไม�เกินหกช่ัวโมง เพ่ือนําส�งเจ�าพนักงานตํารวจ 
ผู�บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา บิดามารดาหรือผู�ปกครอง แล�วแต�กรณี 

 
ข�อ ๒  บิดามารดาหรือผู�ปกครองต�องให�การอุปการะเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน และ

ยับย้ังพฤติกรรมท่ีไม�ดีของเด็กและเยาวชนท่ีเป7นนักเรียนและนักศึกษาท่ีอยู�ในความปกครองดูแลของตน 
รวมท้ังต�องปฏิบัติตามหลักเกณฑ5ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองเด็ก 
ตลอดจนต�องไม�สนับสนุนหรือปล�อยปละละเลยให�เด็กและเยาวชนท่ีเป7นนักเรียนและนักศึกษาใน
ปกครองรวมกลุ�มเพ่ือก�อเหตุทะเลาะวิวาท ทําร�ายร�างกายผู�อ่ืน หรือเตรียมการเพ่ือก�อเหตุดังกล�าว 
และให�เจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีมีอํานาจหน�าท่ีเก่ียวกับเร่ืองดังกล�าวติดตามและสอดส�องให�มีการดําเนินการ
อย�างเคร�งครัด 

ในกรณีท่ีพบเด็กและเยาวชนท่ีเป7นนักเรียนและนักศึกษารวมกลุ�มเพ่ือกระทําการ
ตามวรรคหน่ึงให�ถือเป7นความรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผู�ปกครองของเด็กและเยาวชนท่ีเป7น
นักเรียนและนักศึกษา แล�วแต�กรณี และให�เป7นอํานาจหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข�องท่ีจะแจ�งให�บิดามารดาหรือผู�ปกครองเข�ามารับทราบการกระทําของเด็กและเยาวชนท่ีเป7น
นักเรียนและนักศึกษาดังกล�าว เพ่ือให�คําแนะนํา ตักเตือน ทําทัณฑ5บน หรือวางข�อกําหนดเพ่ือป(องกัน
มิให�กระทําความผิดอีก หรืออาจให�วางประกันไว�เป7นจํานวนเงินตามสมควรแก�ฐานานุรูป แต�จะเรียก
เงินประกันไว�ได�ไม�เกินระยะเวลาสองปI หากเด็กและเยาวชนท่ีเป7นนักเรียนและนักศึกษาได�กระทํา
ความผิดดังกล�าวซ้ําอีกให�ริบเงินประกันเป7นของกองทุนคุ�มครองเด็กตามกฎหมายว�าด�วยการคุ�มครองเด็ก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข�อ ๓  ผู�ใดกระทําการอันเป7นการยุยง ส�งเสริม ช�วยเหลือ หรือสนับสนุน ให�นักเรียน
หรือนักศึกษาฝMาฝNนบทบัญญัติตามมาตรา ๖๔ แห�งพระราชบัญญัติคุ�มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินสามเดือน หรือปรับไม�เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหน่ึง เป7นเหตุให�นักเรียนหรือนักศึกษาไปก�อเหตุทะเลาะ
วิวาทหรือทําร�ายร�างกายผู�อ่ืน ผู�น้ันต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหกเดือน หรือปรับไม�เกินหกหม่ืนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และหากเป7นเหตุให�มีผู�เสียชีวิตเพราะการทะเลาะวิวาทหรือทําร�ายร�างกายนั้น 
ผู�น้ันต�องระวางโทษจําคุกไม�เกินหน่ึงปI หรือปรับไม�เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
ข�อ ๔  ให�โรงเรียนและสถานศึกษามีหน�าท่ีจัดให�มีกิจกรรมในการแนะแนวเพ่ือ

ตอบสนองต�อการแก�ไขป,ญหานักเรียนและนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข�อง รวมท้ังกวดขันและเร�งรัดจัดทํามาตรการเพ่ือป(องกันและแก�ไขป,ญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนและนักศึกษาให�เป7นรูปธรรม เพ่ือเป7นการลดป,ญหาสังคมโดยเร�งด�วน 

 
ข�อ ๕๑  คําสั่งน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป7นต�นไป 
 
 

สั่ง ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ5  จันทร5โอชา 

หัวหน�าคณะรักษาความสงบแห�งชาติ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง/หน�า ๑๐/๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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ปริยานุช/จัดทํา 
๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๙ 

 
ปุณิกา/ตรวจ 

๒๒ มิถนุายน ๒๕๕๙ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


