
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักนายกรัฐมนตรี

Untitled-1 5/3/46, 10:461



สารบัญ

หน้า

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕ ๑

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็ก ๙
      เพ่ือเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ. ๒๕๔๕
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พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. ๒๕๔๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีท่ี ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถม
ศึกษา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕

หน้า  ๑
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และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้
โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปน้ี

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการ
ศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.
๒๕๒๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี
“การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง

ถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ภาคบังคับ

หน้า  ๒
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“ผู้ปกครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา
ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยู่ด้วยเป็นประจำ
หรือท่ีเด็กอยู่รับใช้การงาน

“เด็ก” หมายความว่า เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดจนถึงอายุย่าง
เข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ
แล้ว

“คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน” หมายความว่า
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ

“คณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา” หมายความว่า
คณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษา
แห่งชาติ

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีมีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราช
บัญญัติน้ี

หน้า  ๓
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มาตรา ๕ ให้คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แล้วแต่กรณี ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการส่ง
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่าง
สถานศึกษาที่อยู ่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศ
ไว้ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และสถานศึกษา รวมท้ังต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของ
เด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหน่ึงปี

มาตรา ๖ ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
เมื่อผู้ปกครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอำนาจผ่อนผันให้เด็ก

เข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด

มาตรา ๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่
ใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ ้นและพระอาทิตย์ตกหรือใน
เวลาทำการของสถานที ่นั ้น เพื ่อตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็ก
หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาตามมาตรา ๕ ให้
ดำเนินการให้เด็กนั้น ได้เข้าเรียนในสถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ทราบ

ในกรณีท่ีไม่สามารถดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนตามวรรคหน่ึงได้

หน้า  ๔
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ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก แล้วแต่กรณี เพื่อ
ดำเนินการให้เด็กได้เข้าเรียนในสถานศึกษา

มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหน้าท่ี พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดง
บัตรประจำตัวแก่บุคคลซ่ึงเก่ียวข้อง

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ให้เป็นไปตามแบบที ่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด

มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้
ผู้ซ่ึงเก่ียวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา ๑๐ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑๑ ผู้ใดซึ่งมิใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนใน
สถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันท่ีเด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผู้ปกครองได้อาศัยอยู่ด้วยกับผู้น้ัน

การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนด

หน้า  ๕
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มาตรา ๑๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถานศึกษา จัดการศึกษา
เป็นพิเศษสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือ
ทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกาส หรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการศึกษาภาค
บังคับด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการได้รับสิ่งอำนวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดตามความจำเป็น
เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้รับการศึกษาภาค
บังคับ

มาตรา ๑๓ ผู้ปกครองท่ีไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖ ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท

มาตรา ๑๔ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ตามมาตรา ๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงพันบาท

มาตรา ๑๕ ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร กระทำด้วย
ประการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เด็กมิได้เรียนในสถานศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติน้ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท

หน้า  ๖

Untitled-1 5/3/46, 10:4610



ราชกิจจานุเบกษา ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๕เล่ม ๑๑๙    ตอนท่ี ๑๒๘ ก

มาตรา ๑๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑ หรือแจ้งข้อมูลอัน
เป็นเท็จ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท

มาตรา ๑๗ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ให้คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ทำหน้าที่แทน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มาตรา ๑๘ ในระหว่างที ่ย ังไม่มีคณะกรรมการเขตพื ้นที ่
การศึกษา ให้คณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ หรือคณะกรรมการการประถม
ศึกษาก่ิงอำเภอ แล้วแต่กรณี ทำหน้าท่ีแทนคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษา และให้สำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงาน
การประถมศึกษาอำเภอ หรือสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
แล้วแต่กรณี ทำหน้าท่ีแทนสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มาตรา ๑๙ ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อ
บังคับ และคำส่ังท่ีออกตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๓
ซึ่งใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระ
ราชบัญญัติน้ี

หน้า  ๗
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มาตรา ๒๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มีอำนาจแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ี กับมี
อำนาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พันตำรวจโท ทักษิณ   ชินวัตร
           นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ
โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าท่ีจัดให้บุตรหรือบุคคล
ซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวน
เก้าปี   โดยให้เด็กซ่ึงมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดเข้าเรียนในสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีสิบหก  เว้นแต่จะสอบ
ได้ช้ันปีท่ีเก้าของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา เพื่อให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระ
ราชบัญญัติน้ี

หน้า  ๘
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ราชกิจจานุเบกษา ๓๑  ธันวาคม  ๒๕๔๕เล่ม ๑๑๙    ตอนท่ี ๑๒๘ ก

กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

หน้า ๑
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หน้า ๑
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กฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๗๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปน้ี

การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานให้นับตามปีปฏิทิน   หากเด็กอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด
ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้าปีท่ีเจ็ดในปีน้ัน

ให้ไว้  ณ วันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๕
สุวิทย์    คุณกิตติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

หน้า  ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕เล่ม ๑๑๙    ตอนท่ี ๒๐ ก
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หน้า  ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕เล่ม ๑๑๙    ตอนท่ี ๒๐ ก

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดย
ที่มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด
ต้องเข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปี
ที ่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั ้นปีที ่ เก้าของการศึกษา
ภาคบังคับ และกำหนดให้การนับอายุของเด็กดังกล่าว
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุท่ีกำหนด
ในกฎกระทรวง  จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงน้ี

พิมพ์ท่ี : หจก. อรุณการพิมพ์  โทร. ๐-๒๒๘๒-๖๐๓๓-๔
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