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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่ง
มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตน
ไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึ กษาภาคบัง คับ ” หมายความวา การศึ กษาชั้น ปที่ห นึ่ ง ถึง ชั้น ปที่เ ก าของการศึก ษาขั้น
พื้นฐานตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ

“ผูปกครอง” หมายความวา บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา ซึ่งเปนผูใชอํานาจปกครองหรือ
ผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และหมายความถึงบุคคลที่เด็กอยูดวยเปนประจําหรือที่เด็กอยู
รับใชการงาน
“เด็ก” หมายความวา เด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดจนถึงอายุยางเขาปที่สิบหก เวนแตเด็กที่สอบได
ชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับแลว
“คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความวา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“คณะกรรมการเขตพื้ น ที่การศึก ษา” หมายความวา คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาตาม
กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีสถานศึกษาอยูใน
สังกัด
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ ึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอระหวาง
สถานศึกษาที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับโดยใหปดประกาศไว ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งตองแจงเปนหนังสือใหผูปกครองของเด็กทราบกอนเด็กเขา
เรียนในสถานศึกษาเปนเวลาไมนอยกวาหนึ่งป
มาตรา ๖ ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา เมื่อผูปกครองรองขอใหสถานศึกษามี
อํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
มาตรา ๗ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น เพื่อตรวจสอบการเขาเรียนของเด็ก หากพบวามีเด็กไมได
เขา เรีย นในสถานศึ ก ษาตามาตรา ๕ ให ดํา เนิน การใหเ ด็ก นั้ น ไดเ ขา เรีย นในสถานศึก ษานั้น แลว รายงานให
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณีทราบ
ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใหเด็กไดเขาเรียนตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานเจาหนาที่รายงาน
ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรืองคกรปกครองสวนทองถิ่นทองที่ที่พบเด็ก แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการให
เด็กไดเขาเรียนในสถานศึกษา
มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวแกบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด

มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกตาม
สมควร
มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑ ผูใดซึ่งมิใชผูปกครอง มีเด็กซึ่งไมไดเขาเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยูดวย ตองแจง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณีภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่เด็กมา
อาศัยอยู เวนแตผูปกครองไดอาศัยอยูดวยกับผูนั้น
การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๒ ใหกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเปนพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
อารมณ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพลภาพ หรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได
หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการไดรับสิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดตามความจําเปน
เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาค ในการไดรับการศึกษาภาคบังคับ
มาตรา ๑๓ ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๙ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งพันบาท
มาตรา ๑๕ ผูใดโดยปราศจากเหตุผลอันควร กระทําดวยประการใด ๆ อันเปนเหตุใหเด็กมิได
เรียนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๖ ผูใดไมปฏิบัติตามาตรา ๑๑ หรือแจงขอมูลอันเปนเท็จ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๗ ในระหว า งที่ ยัง ไมมี คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานให ค ณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรา ๑๘ ในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ค ณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให ค ณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอ หรือคณะกรรมการการประถมศึกษา
อําเภอ หรือคณะกรรมการการประถมศึกษากิ่งอําเภอแลวแตกรณี ทําหนาที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
และใหสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สํานั กงานการประถมศึกษาอําเภอ หรือสํา นักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอ หรือสํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอแลว แตกรณี ทําหนาที่แทนสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

มาตรา ๑๙ ให บ รรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบี ย บ ข อ บั ง คั บ และคํ า สั่ ง ที่ อ อกตาม
พระราชบั ญญัติ ป ระถมศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๒๓ ซึ่ ง ใช บัง คั บอยู ใ นวั น ที่ พ ระราชบั ญญัตินี้ป ระกาศในราชกิจ จา
นุเบกษา ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดแยงกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๐ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ

เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติได
กําหนดให บิดา มารดา หรือผูปกครองมีหนาที่จัดใหบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล ไดรับการศึกษา
ภาคบังคับจํานวนเกาป โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่เจ็ดเขาเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุ
ยางเขาปที่สิบหก เวนแตจะสอบไดชั้นปที่เกาของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการประถมศึกษา เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้

