พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ.2545
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2545
เป็ นปี ที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา
พระราชบัญญัติน้ ีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545”
มาตรา 2 ระราชบัญญัตินีใ้ ห้ ใช้ บังคับตั้งแต่ วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ น
ต้ นไป
มาตรา 3 ให้ ยกเลิกพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“การศึกษาภาคบังคับ” หมายความว่า การศึกษาชั้นปี ที่หนึ่งถึงชั้นปี ที่เก้าของการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จดั การศึกษาภาคบังคับ
“ผูป้ กครอง” หมายความว่า บิดามารดา หรื อบิดา หรื อมารดา ซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้อานาจปกครอง
หรื อผูป้ กครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยูด่ ว้ ยเป็ นประจา
หรื อที่เด็กอยูร่ ับใช้การงาน
“เด็ก” หมายความว่า เด็กซึ่ งมีอายุยา่ งเข้าปี ที่เจ็ดจนถึงอายุยา่ งเข้าปี ที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่
สอบได้ช้ นั ปี ที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

“คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” หมายความว่า คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่ งชาติ
“องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา
อยูใ่ นสังกัด
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งให้ปฎิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 5 ให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่
กรณี ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่ งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาที่อยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับโดยให้ปิดประกาศไว้ ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
ผูป้ กครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
มาตรา 6 ให้ผปู ้ กครองส่ งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา
เมื่อผูป้ กครองร้องขอ ให้สถานศึกษามีอานาจผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังอายุตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
มาตรา 7 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ข้ ึนและพระอาทิตย์ตกหรื อในเวลาทาการของสถานที่น้ นั เพื่อตรวจสอบการเข้าเรี ยนของ
เด็ก หากพบว่ามีเด็กไม่ได้เข้าเรี ยนในสถานศึกษาตามมาตรา 5 ให้ดาเนินการให้เด็กนั้น ได้เข้าเรี ยนใน
สถานศึกษานั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณี ทราบ
ในกรณี ที่ไม่สามารถดาเนินการให้เด็กได้เข้าเรี ยนตามวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่รายงานให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก
แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนิ นการให้เด็กได้เข้าเรี ยนในสถานศึกษา
มาตรา 8 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวแก่บุคคลซึ่ ง
เกี่ยวข้องบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด

มาตรา 9 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ผซู ้ ่ ึ งเกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกตามสมควร
มาตรา 10 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็ น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 11 ผูใ้ ดซึ่ งมิใช่ผปู ้ กครอง มีเด็กซึ่ งไม่ได้เข้าเรี ยนในสถานศึกษาอาศัยอยูด่ ว้ ย ต้อง
แจ้งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ภายในหนึ่งเดือนนับแต่
วันที่เด็กมาอาศัยอยู่ เว้นแต่ผปู ้ กครองได้อาศัยอยูด่ ว้ ยกับผูน้ ้ นั
การแจ้งให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
มาตรา 12 ให้ กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา องค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น และสถานศึกษา จัดการศึกษาเป็ นพิเศษสาหรับเด็กทีม่ ีความบกพร่ องทางร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา อารมณ์ สั งคม การสื่ อสารและการเรี ยนรู้ หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อเด็กซึ่งไม่
สามารถพึง่ ตนเองได้ หรื อไม่ มีผ้ ดู ูแล หรื อด้ อยโอกาส หรื อเด็กทีม่ ีความสามารถพิเศษให้ ได้ รับการศึกษา
ภาคบังคับด้ วยรู ปแบบและวิธีการทีเ่ หมาะสม รวมทั้งการได้ รับสิ่ งอานวยความสะดวก สื่ อ บริการ และ
ความช่ วยเหลืออื่นใดตามความจาเป็ น เพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได้ รับการศึกษาภาค
บังคับ
มาตรา 13 ผูป้ กครองที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 6 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 14 ผูใ้ ดไม่อานวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 9 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
มาตรา 15 ผูใ้ ดโดยปราศจากเหตุอนั สมควร กระทาด้วยประการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เด็ก
มิได้เรี ยนในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติน้ ี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 16 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 11 หรื อแจ้งข้อมูลอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 17 ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตราที่ 18 ในระหว่างที่ยงั ไม่มีคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ให้คณะกรรมการการ
ประถมศึกษากรุ งเทพมหานคร คณะกรรมการการประถมศึกษาอาเภอ หรื อคณะกรรมการการประถมศึกษา
กิ่งอาเภอ แล้วแต่กรณี ทาหน้าที่แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และให้สานักงานการประถมศึกษา
กรุ งเทพมหานคร สานักงานการประถมศึกษาอาเภอ หรื อสานักงานการประถมศึกษากิ่งอาเภอแล้วแต่กรณี
ทาหน้าที่แทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มาตรา 19 ให้บรรดากฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสัง่ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 ซึ่ งใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ประกาศใน
ราชกิจจานุ เบกษายังคงใช้บงั คับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขดั แย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 20 ให้รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้
มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับมีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ี
ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศให้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือโดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้
กาหนดให้บิดา มารดา หรื อผูป้ กครองมีหน้าที่จดั ให้บุตรหรื อบุคคลซึ่ งอยูใ่ นความดูแลได้รับการศึกษาภาค
บังคับจานวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่ งมีอายุยา่ งเข้าปี ที่เจ็ดเข้าเรี ยนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุยา่ งเข้าปี ที่สิบ
หก เว้นแต่จะสอบได้ช้ นั ปี ที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ จึงสมควรปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยการ
ประถมศึกษา เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัติน้ ี

จาก ราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่........เล่มที่ 119 ตอนที่ 128 ก หน้า 1 – 8 31 ธันวาคม 2545

