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เป็นปีท่ี  57  ในรัชกาลปัจจุบนั 

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการ  โปรดเกลา้ฯ  
ใหป้ระกาศวา่ 
  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการประถมศึกษา 

  พระราชบญัญติัน้ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดัสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบัมาตรา  35  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  บญัญติัให้
กระท าไดโ้ดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญติัแห่งกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของ
รัฐสภา  ดงัต่อไปน้ี 

  มาตรา  1  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่  “พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั  พ.ศ.2545” 

  มาตรา  2  ระราชบัญญตัินีใ้ห้ใช้บังคับตั้งแต่วนัถัดจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็น
ต้นไป 

  มาตรา  3  ให้ยกเลกิพระราชบัญญตัิประถมศึกษา  พ.ศ.2523 

  มาตรา  4  ในพระราชบัญญตัินี ้

  “การศึกษาภาคบงัคบั”  หมายความวา่  การศึกษาชั้นปีท่ีหน่ึงถึงชั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “สถานศึกษา”  หมายความวา่  สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาภาคบงัคบั 
  “ผูป้กครอง”  หมายความวา่  บิดามารดา  หรือบิดา  หรือมารดา  ซ่ึงเป็นผูใ้ชอ้  านาจปกครอง
หรือผูป้กครองตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์ และหมายความรวมถึงบุคคลท่ีเด็กอยูด่ว้ยเป็นประจ า
หรือท่ีเด็กอยูรั่บใชก้ารงาน 
  “เด็ก”  หมายความวา่  เด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุยา่งเขา้ปีท่ีสิบหก  เวน้แต่เด็กท่ี
สอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบัแลว้ 



  “คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความวา่  คณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา”  หมายความวา่  คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติ 
  “องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน”  หมายความวา่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีสถานศึกษา
อยูใ่นสังกดั 
  “พนกังานเจา้หนา้ท่ี”  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฎิบติัการตาม 
พระราชบญัญติัน้ี 
  “รัฐมนตรี”  หมายความวา่  รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา  5  ใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่
กรณี  ประกาศรายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา  และการจดัสรรโอกาสเขา้ศึกษาต่อ
ระหวา่งสถานศึกษาท่ีอยูใ่นเกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัโดยใหปิ้ดประกาศไว ้ ณ  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และสถานศึกษา  รวมทั้งตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้ 
ผูป้กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี 

  มาตรา  6  ใหผู้ป้กครองส่งเด็กเขา้เรียนในสถานศึกษา 
  เม่ือผูป้กครองร้องขอ  ใหส้ถานศึกษามีอ านาจผอ่นผนัใหเ้ด็กเขา้เรียนก่อนหรือหลงัอายุตาม
เกณฑก์ารศึกษาภาคบงัคบัได ้ ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

  มาตรา  7  ใหพ้นกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจเขา้ไปในสถานท่ีใด ๆ  ในเวลาระหวา่ง 
พระอาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของสถานท่ีนั้น  เพื่อตรวจสอบการเขา้เรียนของ 
เด็ก  หากพบวา่มีเด็กไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาตามมาตรา  5  ใหด้ าเนินการใหเ้ด็กนั้น  ไดเ้ขา้เรียนใน
สถานศึกษานั้น  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   
แลว้แต่กรณีทราบ 
  ในกรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนตามวรรคหน่ึงได ้ ใหพ้นกังาน 
เจา้หนา้ท่ีรายงานใหค้ณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทอ้งท่ีท่ีพบเด็ก  
แลว้แต่กรณี  เพื่อด าเนินการใหเ้ด็กไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษา 

  มาตรา  8  ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  พนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงบตัรประจ าตวัแก่บุคคลซ่ึง 
เก่ียวขอ้งบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 



มาตรา  9  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ให้ผูซ่ึ้งเก่ียวขอ้งอ านวย 
ความสะดวกตามสมควร 

  มาตรา  10  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้พนกังานเจา้หนา้ท่ีเป็น 
เจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา     

  มาตรา  11  ผูใ้ดซ่ึงมิใช่ผูป้กครอง  มีเด็กซ่ึงไม่ไดเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาอาศยัอยูด่ว้ย  ตอ้ง
แจง้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  ภายในหน่ึงเดือนนบัแต่
วนัท่ีเด็กมาอาศยัอยู ่ เวน้แต่ผูป้กครองไดอ้าศยัอยูด่ว้ยกบัผูน้ั้น 
  การแจง้ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  มาตรา  12  ให้กระทรวงศึกษาธิการ  คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษา  จัดการศึกษาเป็นพเิศษส าหรับเด็กทีม่ีความบกพร่องทางร่างกาย  จิตใจ   
สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การส่ือสารและการเรียนรู้  หรือมีร่างกายพกิาร  หรือทุพพลภาพ  หรือเด็กซ่ึงไม่
สามารถพึง่ตนเองได้  หรือไม่มีผู้ดูแล  หรือด้อยโอกาส  หรือเด็กทีม่ีความสามารถพเิศษให้ได้รับการศึกษา
ภาคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีการทีเ่หมาะสม  รวมทั้งการได้รับส่ิงอ านวยความสะดวก  ส่ือ  บริการ  และ
ความช่วยเหลืออ่ืนใดตามความจ าเป็น  เพ่ือประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ 

  มาตรา  13  ผูป้กครองท่ีไม่ปฏิบติัตามมาตรา  6  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  มาตรา  14  ผูใ้ดไม่อ านวยความสะดวกแก่พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามมาตรา  9  ตอ้ง 
ระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท 

  มาตรา  15  ผูใ้ดโดยปราศจากเหตุอนัสมควร  กระท าดว้ยประการใด ๆ  อนัเป็นเหตุให้เด็ก
มิไดเ้รียนในสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัน้ี  ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

  มาตรา  16  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา  11  หรือแจง้ขอ้มูลอนัเป็นเทจ็  ตอ้งระวางโทษปรับ
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  

  มาตรา  17  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใหค้ณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 



  มาตราที ่ 18  ในระหวา่งท่ียงัไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  ใหค้ณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  คณะกรรมการการประถมศึกษาอ าเภอ  หรือคณะกรรมการการประถมศึกษา
ก่ิงอ าเภอ  แลว้แต่กรณี  ท าหนา้ท่ีแทนคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา  และใหส้ านกังานการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร   ส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ  หรือส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอแลว้แต่กรณี  
ท าหนา้ท่ีแทนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  มาตรา  19  ใหบ้รรดากฎกระทรวง  ประกาศ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  และค าสั่งท่ีออก 
ตามพระราชบญัญติัประถมศึกษา  พ.ศ.2523  ซ่ึงใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษายงัคงใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัแยง้กบับทบญัญติัในพระราชบญัญติัน้ี 

  มาตรา  20  ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี  และให้
มีอ านาจแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี  กบัมีอ านาจออกประกาศเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
  ประกาศนั้น  เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้  ให้ใชบ้งัคบัได ้

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโท  ทกัษิณ  ชินวตัร 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใหพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี  คือโดยท่ีกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติได้
ก าหนดใหบิ้ดา  มารดา  หรือผูป้กครองมีหนา้ท่ีจดัใหบุ้ตรหรือบุคคลซ่ึงอยูใ่นความดูแลไดรั้บการศึกษาภาค
บงัคบัจ านวนเกา้ปี  โดยให้เด็กซ่ึงมีอายยุา่งเขา้ปีท่ีเจด็เขา้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายยุา่งเขา้ปีท่ีสิบ
หก  เวน้แต่จะสอบไดช้ั้นปีท่ีเกา้ของการศึกษาภาคบงัคบั  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประถมศึกษา  เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
 
 
จาก  ราชกิจจานุเบกษา  ฉบบัท่ี........เล่มท่ี  119  ตอนท่ี  128 ก  หนา้  1 – 8  31  ธนัวาคม  2545 
 


